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Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronkint negyven 
(40) krajczár, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 
egész 60-ik sorig, soronkint harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik 
soron felül következő minden sorért egyenkint husz (20) krajczár 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

ReTolyeM, 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK, 
V A L A M I N T A F E G Y V E R S Z A K B A VAGFÓ M I N D E N N E M Ű C Z I T C K E K 

BÉCS, Ottakring f i 4 0 0 1 7 1 ? T T T * f Í T R a k t á r B ^ c s > 
Festgasse 11/13. Í T Ü L Í 5 ^ X 1 í J X L L X U L I., Kohlmarkt 0. 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyvergyáros FEGYVERGYÁRA által, jót
állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

M T o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . T W 
A r S 5 í r t t ó l f e l f e l é . 

M é r ő - a s z t a l o k a t n é z g é s v o n a l z ö k k a l , mérd-
s / » l i i y « k i i l . i a a t l a l ó k a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , t erü
l e t m é r ő k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R és F I A 

esász. és kir. udvari látszerész- és műszergyáros 
Bécs, (I.f Kohlmarkt 8.) 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve* 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesit. Minden
féle műszerből készletet tart. (2. XVI. x.) 

Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1898. évi VIII. létéhez 



Pályázati hirdetmény. 
A zágrábi érsekséghez tartozó billédi uradalomban a perjá-

mosi erdészi állás megüresedvén, ezen állás betöltésérc ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen erdész évi fizetése a következő: készpénzben 300 frt, 
3 akó bor váltsága 36 frt, 2 csász. boglya széna váltsága 160 frt, 
36 p. mérő buza, 52 p. mérő zab, 12 p. mérő szemes tengeri, 
21 e. méter tűzifa, 3 öl szalma, 2 hold búzaföld. 2 hold tengeri
föld, 2 drb szarvasmarhatartás. Ezen járulékokon kivül minden 
eladott 4 c. m. tűzifa után 10 kr. jutalék. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
miszerint a magyar és német nyelvben szóval és irásbani jártas
ságukat, ugyszinte az 1879. évi erdőtörvény 36. §-ában előirt 
képesítésüket igazoló okmányaikkal felszerelt folyamodványaikat 
f. évi szeptember 30-ig a zágrábi érsekség billédi uradalmának 
tiszttartóságához Bibéden benyújtsák. 

Kelt Bibéden. 1898. augusztus 6-án. 

(5) Az uradalmi tiszttartóság. 



I H 

H i r d e t m é n y , 
52255,1898. sz. — Az 1896. V. t. ez. alapján létesített s 

alább megnevezett állami amerikai szölővesszőszaporitó anya
telepekre szükséges 710,000 db. szőlőkaró szállítására ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Az egyes telepek helyének megjelölése s a karószükséglet 
részletezése a következő kimutatásból vehető ki. 

Az állami amerikai szóteleji, 
illetőleg a szállítandó szőlőkarók rendeltetési helye 

A szál-
litand ó 
szőlő
karók, 
darab
száma So

rs
: 

Vármegye Község Vasút- vagy 
hajóállomás 

karók, 
darab
száma 

1 Pest-Pilis-Solt-K.-K. Szent-Endre Szent-Endre 3C.O00 

2 Tolna Szegzárd Szegzárd 22,000 

3 Tolna Bonyhád Hidas-Bonyhád 22,000 
4 Baranya Pécsvárad Pécs 36,000 
5 Veszprém Somlyó-Vásárhely Devecser 26,000 
6 Zala Zala-Egerszeg Zala-Egerszeg 22,000 
7 Zala Balaton-Füred Balaton-Füred 50,000 
8 Zala Stridó Csáktornya 26,000 

9 Pozsony Modor Modor-Seiikvicz 38,000 

10 Nyitni Nyitra Nyitra 20,000 

11 Nógrád Szirák Apcz-Szántó 22,000 

12 Nógrád Romhány Xógrád-Kövesd 38,000 

13 Gömör Putnok Putnok 28,000 

14 Borsod Mezö-Kövesd Mezö-Kövesd 20.000 

15 Szilágy Szilágy-Somlyó Szilágy-Somlyó 20,000 

16 „ Szilágy-Cseh Zitah 15,000 

17 Tasnád Tasnád 45.000 

18 Bihar Jankafalva Bihar-Diószeg 42,000 

19 Margitta Margitta 30.000 

20 „ Örvend Mezö-Telegd 22.000 

21 Temes Temes-Rékás Temes-Rékás 52,000 

22 Heves Eger Eger 52,000 
23 Torda-Aranyos Torda Torda 26,000 

együtt: 710,000 
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Felhivatnak ennélfogva mindazok, akik szőlőkarókat szállítani 
hajlandók, hogy erre vonatkozó és a szállítási feltételeknek meg
felelő ajánlataikat a földmivelésügyi m. kir ministerium VI, 1. osz
tályához „ajánlat szőlőkarók szállítására" felírással ellátott, zárt 
borítékban, legkésőbben f. évi szeptember hó 15-ének déli 12 órá
jáig nyújtsák be. 

Ajánlatok tehetők: 
1. Az összes telepek szükségletére egységes áron. 
2. Az összes telepek szükségletére, telepenkint külön-külön 

megszabandó árak mellett. 
3. Tetszés szerint kiválasztandó több telepre, telepenkint 

ajánlott árakon, és 
4. Egyes telepekre. 
A szállítási részletes feltételek a fentnevezett telepek kezelői

nél és a földmivelésügyi ministerium VI/1. osztályában megtekint
hetők cs kívánatra a pályázni szándékozóknak megküldetnek. 

Budapest, 1898. augusztus 7. 
(8) Földmivelésügyi m. kir. Minister. 

Faeladási hirdetmény. 
5616,1898. sz. — Sáros vármegyében fekvő Töltszék község 

határán az ottani volt úrbéresek tulajdonát képező erdőben 66'5 
hat. holdnyi területen kijelölt 10,204 darab tölgyfájának 5552"6 
m 3-re becsült épület- és haszonfája 1900. év márczius hó végéig 
terjedő kihasználási időtartammal 1898. évi október hó 4-én dél
előtt 10 órai kezdettel Töltszéken a községházánál nyilvános 
szóbeli árverésen cl fog adatni. 

Kikiáltási ár 23,262 frt 95 kr., melynek 10°/o-a bánatpénzül 
leteendő. 

Az árverési feltételek az eperjesi vezető és a bártfai m. kir. 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők, 
hol az eladandó fa becslése iránt tájékozás szerezhető. 

Kelt Girálton, 1898. évi augusztus hó 8-án. 
(7) A főszolgabíró. 
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Makkoltatási hirdetmény. 
A Szakáes-szlatinai uradalmakban és pedig összefüggő mint

egy 11,000 hold erdőterületen az idei makkoltatás ajánlati verseny 
utján bérbe adatik. •• •" 

A jelzett területen a bükkterniés teljes, tölgy és csertölgy 
szórványos. A terep mérsékelt-hegyes, vizbö. 

Bővebb Felvilágosítást ád Kulas Antal int. főerdész. 
Szakács, posta Gurahoncz (Aradmégye). ': 

(9 1. 2.) 

Pályázat erdógyakornoki állásokra. 
5726. sz. — Az állami kezelésbe vett községi erdőket kezelő 

erdőtisztek létszámában 9 (kilencz) egyenkint évi 500 (ötszáz) frt 
segélydijjal javadalmazott erdögyakornoki állásra ezennel pályázat, 
nyittatik. 

Felhivatnak pályázni kívánók, hogy az érettségi vizsga leté
telét és a selmeczbányai erdészeti akadémián előirt tanulmányok 
bevégzését igazoló érettségi bizonyitványnyal s illetőleg akadémiai 
index-szel; továbbá ép és erős testalkatukat, különösen jó látó, 
halló és beszélő képességüket igazoló és kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit
ványnyal valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való tökéletes bírását, katonai kötelezettségi 
viszonyukat, feddhetlen életüket s a már alkalmazásban állók 
eddigi alkalmaztatásukat is igazoló okmányokkal felszerelt és saját-
kezüleg irt kérvényeiket a f. évi szeptember hó 15-éig és pedig 
az állami szolgálatban lévők közvetlen felettes hatóságuk utján, az 
állami szolgálatban nem állók ellenben az illetékes főispán utján 
á földmivelésügyi m. kir. ministeriumhoz nyújtsák be. 

Budapest, 1898. augusztus 11-én. 
(10) Földmicelésügyi m. kir. minister. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



VI 

Árverési hirdetmény. 
140/1898. sz. — A gödemesterházai báró Bánffy-uradalom 

erdőhivatala kerületéhez tartozó gödemesterházai uradalmi erdő
gondnokság Nagy- és Kis-Ilisna, Opri és Kukubércz erdőrészben, 
vagyis A. üzemosztály I—IV. tagjában, az 1899. évtől, bezárólag 
1918. évig, azaz 20 éven keresztül kihasználandó, mintegy 2168'8 
kat. hold kiterjedésű erdőterületen álló lucz-, kisrészben jegenye
fenyő fakészletének terület szerint való eladása iránt, az alólirt 
uradalmi erdőhivatalnál folyó évi november hó 6-ik napján d. e. 
9 órakor zárt ajánlati tárgyalással egybekötött nyilvános árverés 
fog tartatni. 

A kikiáltási ár holdankint 300 forint. 
Bánatpénz 10 ezer forint. 
A bánatpénzzel és 50 krajczáros bélyeggel ellátott és kellően 

lepecsételt zárt Írásbeli ajánlatok, a melyben világosan és hatá
rozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési feltételeket 
ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti és a melyben a meg
ajánlott holdankinti ár számokkal és betűkkel világosan kiírandó, 
az árverést megelőző nap délelőtti 12 órájáig az alólirt erdöhivatal-
hoz benyújtandók, megjegyeztetvén, hogy az ajánlathoz az árverési 
feltételek az ajánlattevők által kir. közjegyző előtt alólirt példánya 
is becsatolandó. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A feltételektől eltérő, vagy későn beérkezett ajánlatok 

figyelembe vétetni nem fognak. 
A versenyzők közötti szabad választás, illetőleg a tett aján

latok és Ígéretek elfogadásának, vagy visszautasításának joga, 
tekintet nélkül az ígért vagy ajánlott vételár összegére, nagyméltó
ságú báró Bánffy Dezső, mint tulajdonosnak tartatik fenn. 

Az általános árverési és szerződési feltételek az alólirt erdő-
hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve meg-
megszerezhetők. 

Szászrégen, 1898. évi július hó. 
(11) A gödemesterházai báró Bánffy-uradalom erdőhivatala. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
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Pályázati hirdetmény. 
50,564 1898. sz. — Az okszerű vadtenyésztés előmozdítása 

és a szakismeretek szélesebb körben való terjesztése czéljából, 
egy illusztrált népszerű vadászati mü megírására, ezennel nyílt 
pályázat hirdettetik, az alábbi feltételekkel. 

Kívántatik egy népszerű vadászati szakmunka, mely a vad
tenyésztés és a vadászat okszerű gyakorlása tekintetében útmutatóul 
szolgálva, a m. kir. erdőöri szakiskolákon is tankönyvül legyen 
használható. Megkívántatik ennélfogva, hogy a mü röviden és 
világosan legyen megírva és hazai vadászható állatfaunánk lehető 
röviden tartott természetrajzi leírásán kivül, felölelje a vadtenyész
tés, óvás és gondozás összes tudnivalóit; útmutatást nyújtson a 
kártékony állatok és ragadozó vadak irtására ; ismertesse a vadászati 
felszereléseket, vadászati segédeszközöket, fegyvereket, vadász
ebeket, vadfogó eszközöket stb., szóval kiterjeszkedjék a vadászat
nak és azzal kapcsolatos tudnivalóknak összességére. Terjedelme 
lehet 10—12 nyomtatott ív. írói dij nyomtatott ivenkint 50 frt. 
A munka a földmivelésügyi m. kir. ministerium tulajdona marad, 
mely annak kiadása iránt saját hatáskörében intézkedik. 

A pályamüvek legkésőbb 1899. évi deczember 31-én déli 
12 óráig, a m. kir. földmivelésügyi ministerium elnöki osztályánál 
nyújtandók be. 

Budapest, 1898. évi július hó 22-én. 
(12) A m. kir. földmivelésügyi ministerium. 

Pályázat erdőőri állomásokra. 
217 898. erd. biz. — Borsod vármegye törvényhatósága te

rületén levő, az erdőtörvény 17. §. alá tartozó kisebb erdőbirtokok 
ellenőrzésére 3 erdőőri állás Csaba, Dédes és Szendrő székhelyek
kel rendszeresittetvén, ezek betöltésére ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomásokkal egybekötött évi javadalmazás 200 forint 
készpénzfizetés, 50 forint lakáspénz, 70 forint utazási átalány és 
30 forint egyenruha átalány. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint a törvényszabta 
minősítést, eddigi szolgálatot, erős és ép testalkatot, különösen 
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jó látó-, halló- és beszélő-képességüket orvosi bizonyitványnyal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi ki
vonatot, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és irásban-
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket 
legkésőbb folyó évi október hó 1-éig Borsod vármegye tekintetes 
közigazgatási erdészeti bizottságához nyújtsák be. 

Miskolcz, 1898. évi augusztus hó 19-én. 
alispán-elnök helyett 

(13) Molnár Bertalan, 
főjegyző. 

Tölgyfaeladás. 
1977/98. — Holczmány község elad f. é. szeptember 15-én 

d. e. 10 órakor a községi irodában nyilvános árverésen: 
1. 1430 magfát „Hasselrain" nevü erdőrészben 2954 forint 

60 kr. kikiáltási árral. 
2. 1204 magfát a „Knechtwald-erdő Adamgraben" melletti 

részéből 1800 frt leszállított kikiáltási árral. 
Bánatpénz: 10°/o. 
írásbeli, 50 kr. bélyeggel ellátott zárt ajánlatok a szóbeli ár

verés megkezdéséig elfogadtatnak. A részletes feltételek nálam és 
a községi irodában betekinthetők. 

Ujegyház, 1898. augusztus 16-án. 
(14) A jár. főszolgabíró. 

Ároktő községében a tüz által leégett 160 ház és melléképületeire 
a faanyagot oly czégtől szándékozik beszerezni a közönség, mely 
azt legjutányosabban szállítja ; — ajánlatok mielőbb Ároktő elöl

járóságához intézendők. 

Ároktő, 1898. aug. 20. Tóth. 
(15) 
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Pályázati hirdetmény. 
72/898. sz. — A nagy-bocskói Klotild első magyar vegyipar 

részvénytársasághoz tartozó kabolyapolyánai fakezelőségnél le
mondás folytán üresedésbe jött Írnoki állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

Javadalmazás: 1. 420 frt évi fizetés, 2. természetbeni lakás, 
3. tüzelő anyag. 

Kivántatik : 1. Feddhetlen előélet; 2. Orvosi bizonylat pályázó 
egészségi állapotáról; 3. A magyar nyelvnek szó- és Írásban való 
bírása és ruthén s lehetőleg német nyelvben való jártasság; 
4. Erdőőri szakvizsgáról szóló bizonyitványnyal bíró pályázók 
előnyben részesülnek. 

A pályázati kérvények okmányolva, folyó év október hó 
10-éig az alulírott fakezelöséghez nyújtandók b e ; a később be
érkezettek figyelembe nem vétetnek. 

Kelt Kabolyapolyána, 1898. aug. 19. 

„KLOTILD" 
(16) első mayy. vegyipar-részvénytársaság 

fakezelősége Gyertyánliget. 

Faeladási liirdetinény. 
6054 1898. sz. — Máramaros vármegyében fekvő Szinevér 

község határán az ottani volt úrbéresek „Terszováta" nevü erdejé
nek 95"80 kat. hold kijelölt és körülbélyegzett vágásterületén levő 
mintegy 8100 m 8 köbtartalom fenyőfatömeg 1901 év ápril hó 
végéig terjedő kihasználási időtartammal földmivelésügyi m. kir. 
minister ur ő nagyméltóságának 1887. évi 45.506 számú rendelete 
alapján, 1898. évi szeptember hő 12-én d. e. 10 órai kezdet
tel Szinevéren a községházánál szóbeli é< írásbeli árverésen el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 9400 (kilenczezernégyszáz) forint, melynek 10ü/o-a 
bánatpénz. Az árverési és kihasználási feltételek az ökörme-
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zői m. kir. erdögondnokságnál (Majdánkán) a körjegyzőnél Szine-
véren és alantirottnál a hivatalos órák alatt bármikor megte
kinthetők. 

Ökörmezőn, 1898. évi agusztus hó 15-én. 
(20) Szabó József, 

főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 
1196 1898. sz. — A vargyasi közbirtokosság tulajdonát képező 

erdőkből felsőbb hatóságilag engedélyezett alábbi vágásterületek-
röl kihasználandó faanyagokra Vargyas (Udvarhely vármegye) község
házánál 1898. évi szeptember 12-én délelőtt 10 órakor nyilvános 
versenytárgyalás fog tartatni. 

1. Vargyas község határában fekvői?) üzemosztály 9.. 10.. 11. 
és 39. osztagainak 234.14. kat. holdján levő összes tölgy-, mü- s tűzifái 
valamint az ott levő összes bükk és másnemű lombfa 30,427 fo
rint kikiáltási ár mellett. 

2. Füle község határában fekvő „Itatod" nevü erdőrész 1383.71 
kat. holdján levő összes bükk mii- és tűzifa 38.130 forint kikiáltás, 
ár mellett. 

Fenti faanyagokra árverezni lehet együttesen vagy külön 
külön. 

50 kmyi bélyeggel és a megajánlott vételár 10%-ának meg
felelő bánatpénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak 
az árverezés megkezdéséig. 

Az árverezési és szerződési feltételek, valamint a részletes szak
értői becslés adatai a vargyasi m. kir. erdőgondnokságnál; a homo-
ródi járás főszolgabírójánál (Oklánd) és Vargyas községházánál 
megtekinthetők. 

Utóajánlatok nem fognak tekintetbe vétetni. 
Vargyas, 1898. agusztus hó 24-én. 

(21) A községi elő jár óság. 
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Árverési hirdetmény. 
4690/1898. sz. — A tordai kincstár faraktár területén a kir. 

kincstár tulajdonát képező és az üzem megszűntével használaton 
kivül helyezet gőzfürész összes gépezeti berendezéseinek s nyilvános 
szóbeli árverés utján leendő eladása iránt Tordán f. évi, szeptem
ber hó 21-én délelőtt 10 órakor ajánlati tárgyalás fog tartatni, 
amelyben a berendezések egészben vagy egyes darabokban a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett fognak eladatni. 

Az összes berendezések megvétele iránt tett legmagasabb 
ajánlat elsősorban fog figyelembe vétetni. 

Az összes berendezések becslés szerinti együttes értéke egy
szersmind kikiáltási á ra : 

1. ha a vevő a fürészmüvet továbbra is jelenlegi használati 
helyén kivánja üzembe tartani, 11.158 frt 23 kr szóval tizenegy-
ezeregyszázötvennyolcz forint és 23 kr. 

2. ha a vevő a fürészmüvet szétszedni és elhordani kivánja: 
á ra : 7090 frt 33 kr. szóval hétezerkilenczven forint és 33 kr. 

A részenkint eladás külön kimutatás alapján fog történni 
amely kimutatás az ez iránt érdeklődőnek a kolozsvári m, kir. 
erdőigazgatósághoz intézett bélyegtelen megkeresésre megküldetik 
— betekinthető pedig a földmivelésügyi m. kir. ministerium erdészeti 
főosztályában — a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál és a tordai 
m. kir. faraktárgondnokságnál. 

Az árverés jegyzőkönyvileg tartatik meg, amelynek bélyegkölt
ségeit valamint az állami erdőtisztek gyermeknevelési alapjára 
fizetendő kettőtized százalék illetéket a vevők tartoznak fedezni. 

A megvásárolt és elszállítani szándékolt műtárgy azonnal vevő 
tulajdonát képezi s a helyszínéről a legrövidebb idő alatt elhor
dandó — mivel annak további megőrzéséről a kir. kincstár nem. 
gondoskodik. 

Kolozsvár 1898. évi augusztus hó. 
(24) M. kir. erdöigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 
4323/1898- sz. — A n. mélt. földmivelésügyi m. kir, minis

ter ur 5796 számú engedélye alapján alólirott főszolgabíró által 



KII 

ezennel közhírré tétetik, — hogy a Maszárfalva gk. egyház tulajdo
nát tevő erdőből az 1898—1903 évekre előirt 5 évi hozam-terü
leten található s erdőgondnokilag, összesen 1053 frt 40 krra becsült 
tölgyfák nyilvános árverésen f. év október hó 19-én d. e. 10 órakor 
a maszárfali gk. lelkészi lak hivatalos helyiségében el fog árvereztetni. 

Miről árverezni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy bánat
pénzül az árverés színhelyén a becsérték 10°,'o lesz eljáró főszolga
bíró kezéhez leteendő. 

A részletesebb árverési feltételek a nevezett gk. egyház gond
nokságánál megtudhatók. 

Ilosva 1898 évi agusztus hó 25-én. 
(25) A főszolgabíró. 

Pályázat erdóóri állomásra. 
Podolin városánál egy erdöőri állás betöltendő. A pályázók 

s'ajátkezuleg irott, szolgálati, erkölcsi, orvosi, valamint szakvizsga-
bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványaikat alulírotthoz terjesszékbe. 
Megkívántatik a magyar és német, vagy magyar és tót nyelv bírása. 
Az állás legkésőbb október 1-én elfoglalandó. 

Javadalmazás a következő: 
Készpénz fizetés 150 frt. 
Lakás természetben s körülötte 5 kat. hold szántó, és 3 

kat. hold rét. 
8 drb. szarvasmarhának, 4 drb. anyakoczának és 16 drb. 

inalacznak nyári legelő. 
Erdei kihágások után 25 °/o és 
Bíróságilag időnkint megállapított napidíj 
Szükséges mennyiségű tűzifa. 
Podolin (Szepesmegye) 1898. agusztus 26-án. 

(26) Küzdy Árpád. 
városi erdőgondnok. 

Botfa eladási hirdetmény. 
3256/1898. sz. —• Alulírott m. kir. erdőhivatal írásbeli aján

lati tárgyalás, utján áruba bocsátja, a parasznyai, mócsolyási, diós
győri és ujhutai m. kir. erdőgondnokságok kerületében a rendszeres 
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erdőgazdasági üzemtervek szerint az 1899—1908 években kihasz
nálandó hozamterületeken illetve a soóvári m. kir. erdőhivatal által 
évenként kijelölendő használati területeken található som, vadmegy és 
cseresnye, veres és fekete gyürü, mogyoró stb. faanyagoknak, azon 
részét tövön az erdőben, a mely bot, esernyő, napernyő nyél és más 
kisebb eszterga árura alkalmas. 

Kikiáltási egységárként a kampós bot egy ürméterére nézve 
tizenöt (15) forint, sima botra egy ürméterére 6 (hat) forint és bot
fejre tiz (10) forint állapittatik meg. 

A 10 %-nyi bánatpénzzel és ivenkint 50 kros bélyeggel s 
borítékon: Ajánlat, a parasznyai, mocsolyási diósgyőri és ujhutai. 
pi. kir. erdőgondnokságok kerületében az 1899—1908 években 
kihasználandó hozamterületeken taláható botfa eladása iránt 1898. 
év október hó 4-én délelőtti 10 óráig alulírott m. kir. erdő
hivatalnál benyújtandó ajánlatban a felajánlott egységárak szám
jegyekkel és betűkkel világosan kiirandók. egyúttal annak is ki
fejezés adandó, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési fel
tételeket ismeri, azokat elfogadja s magát azoknak feltétlenül 
aláveti. 

Tájékozásul az is közzététetik, hogy a kincstárnak jogában áll 
a benyújtott ajántatok közül azt fogadni el, mely nézete szerint a 
legelőnyösebb, még abban az esetben is, ha abban nem a legmaga
sabb árak lennének megajánlva s hogy utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Soóvárott 1898. évi agusztus hó 27-én. 

(27) Magg. Tár. erdöhivatal. 

Árverési hirdetméuy. 
3532/1898. sz. — Alólirott m. k. erdöhivatal közhírré teszi, 

hogy az alább felsorolt tölgy és bükkfa-anyagoknak az erdőben 
tövön leendő eladása iránt f. é. szeptember hó 15-én d. e. 10 órakor 
Zsarnóczán az erdöhivatal tanácstermében írásbeli zárt ajánlatok 
utján nyilvános árverést tart. 



XIV 

Eladás alá kerül: 

Az erdő-
gondnok
ság meg
nevezése 

A vágások tizem
tervi megjelölése 

Az eladásra 
kerülő tör

zsek Kikiáltási Az erdő-
gondnok
ság meg
nevezése 

_>» ni 
N 

A vágás 

Az eladásra 
kerülő tör

zsek Kikiáltási 

te
ls

zá
m

 

Az erdő-
gondnok
ság meg
nevezése 

em
os

zt
i 

gá
ss

or
o 

bc 

bO 
cs 
N 

neme 
tölgy 

bü
kk

 ar 

H B > cS t/3 
o darabszám frt kr 

1 Garamrév A II. 12 61 tarvágás 986 ,— 2882 90 

2 »» „ III. 15 21 „ 1629 82 17245 95 

3 
4 

Geletnek 

>> 

A I. 
I. 

1 
1 

12 
13 

tisztító vágás 

> »» 
| 601 — 1766 82 

5 », C III. 11 6 >» ?» 
6 >• » III. 13 7 | 664 - i 4860 — 

7 >» IIL 13 8 tarvágás 1 
Mindkét erdőgondnokság összesen 3880 82 26754 67 

Az ajánlatok osztagonként, tehát az összes fatömeg szándé
kolt megvétele esetében is osztagonként tüntetendő ki a megaján
lott ár. Bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 10°/o-a teendő le. Az 
árverési és szerződési feltételek az erdőhivatalnál megtekinthetők. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Zsarnóczán 1898. évi augusztus hó 27-én. 

(28) M. Tc. erdöhivatal. 

Pályázat erdóóri állásra. 
1567/1898. sz. — Abauj-Torna megyébe kebelezett Felsö-

Metzenzéf községnél üresedésben lévő, évi 264 frt készpénz fizetés 
s természetbeni lakás és 15 ürméter tűzifával díjazott erdőöri 
állásra pályázat nyittatik. Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
XXXI. tcz. 37 §-ában előirt szakképzettségüket, s erkölcsi maga
viseletüket igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg aláirt kér
vényüket f. évi szeptember 25-ig az elöljáróságnál nyújtsák be. 

Kelt F.-Metzenzéfen 1898. agusztus 27-én. 
(29) Elöjáróság. 
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Yetömakk. 
Szlavóniai vetőmakkot, 90—95%-nyi csirázóképesség kezessége 

mellett szállít válfajok szerént a három évtized óta fennálló kivi
teli czég. 

Sziszeken. 
(30. I. 7.) Planer Károly 

Tölgyfa eladás. 
1977/1898. sz. — Holczmány község elad f. év. szeptember 

15-én d. e. 10 órakor a községi irodában nyilvános árverésen: 
1. 1430 magfát, Hasselrain nevü erdőrészben 2954 frt 60 kr 

kikiáltási árral. 
2. 1204 magfát a „Knechtwald" erdő Adamgraben melletti 

részéből 1800 frt leszállított kikiáltási árral. 
Bánatpénz: 10%. 
írásbeli, 50 kr, bélyeggel ellátott, zárt ajánlatok szóbeli árve

rés megkezdéséig elfogadtatnak. A részletes feltételek nálam és a 
községi irodában betekinthetők. 

Uj egyház 1898 agusztus 16-án. 
(31) A főszolgabíró. 

Szak és államvizsgázott erdész 
kerestetik egy hitbizományi uradalom részére. Az illetőnek az 
erdősítés és erdőkezelésben legalább 8—10 évi gyakorlattal kell 
birnia. Előnyben részesül az, ki a vadászat és vadtenyésztés terén 
is megfelelő gyakorlatot is igazolni tud. 

Évi fizetés: készpénzben 1000 forint, megfelelő kerthasználat, 
40 köbméter fa, szabad lakás, 4 tehén és sertéstartás, jutalék az 
erdő tiszta jövedelme után. 

Használhatóság esetén egy évi próbaidő után fizetésemelés 
kizárva nincsen. 

Az állás legkésőbb január l-re esetleg korábban is — el
foglalható. 

Az egyszerű bizonyítvány-másolatokkal felszerelt kérvény 
Méltóságos Gróf Széchenyi Bertalan ur czimére Nagy-Dorogra 
(Tolna megve) küldendő. 

(32. I. 2.)" * -
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Árverési hirdetmény. 
2502/1898. sz. — Limány és Péterfalva község az egy és 

ugyanazon havason fekvő ,.Krucsile" és „Muncsel" nevü községi 
erdőknek 75 és 135 holdnyi területén találtató nagyobb részt 
bükk- és kevés lucz-fát alulírottnak hivatali helyiségében 1898. évi 
szeptember hó 20-án d. e. 9 órakor tartandó nyilvános árverezés 
utján eladják. 

A termelendő fa mennyisége mintegy 10 -000 és 25'000 köb
méterre van becsülve. 

Kikiáltási á r : köbméterenként husz (20) krajczár; bánatpénz : 
200 irt 500 frt. 

Zárt ajánlatok •— melyek 50 kr. bélyegjegygyei és a fentirt 
bánatpénzzel ellátandók, a szóbeli árverezés kezdetéig elfogadtatnak. 

A közelebbi feltételek az alulírottnál a rendes hivatalos 
órákban betekinthetők. 

Szászsebes 1898 évi agusztus hó 28-án 
(33) A főszolgabíró. 

Öszi és tavaszi vetésre szállít megbízható szlavóniai kocsá
nyos vetömakkot a legjutányosabb áron az alulirt czég hektoliter 
vagy métermázsaszámra. Sperber és Berger Sziszeken Horvát
országban. 

(34. I. 2.) 

Tölgy- és oükkfa eladási hirdetés. 
7895/1898. sz. — Szász Szent László községe „Mittelrücken" 

nevü erdejében felsőbb engedély alapján 4023 drb. tölgy 5460 tm3 

tartalommal, a bükk és gyertyánfa 13021 tm3 köbtartalommal, 
összesen 19559 ftt 45 kr. becs és kikiáltási ár mellett, folyó 
évi szeptember 26-án délelőtt 10 órakor Szász Szent László község 
irodai helyiségében nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
el fog adatni. 

A szóbeli árverezés megkezdése előtt Írásbeli zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak. 

Óvadék 1960 frt az árverezés megkezdése előtt leteendő. 
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Az árverési feltételek és a becslési jegyzőkönyv, ezen szolga
bírói hivatal és Szász Szent László község irodai helyiségében 
bármily napon a hivatalos órák alatt,, délelőtt 8—12 és délután 
2—6 óráig megtekinthetők. 

Segesvártt 1898. augusztus hó 30-án. 

(35) A Jceresdi járás főszolgabírója. 

Árverési hirdetmény. 
5470/1898. sz. — Az alólirott m. kir. erdöigazgatóság Írásbeli 

versenytárgyalás utján áruba bocsájtja az erdőigazgatóság kerületé
ben telepítési és mezőgazdasági czélokra szánt és 1899—1904. 
vagyis a legközelebbi 6 (hat) év alatt kihasználandó s a dentai m. 
kir. erdőgondnoksághoz tartozó opaticzai és omori összesen 783"63 
kat. hold térfogatú erdőrészeken levő, majdnem kizárólag tölgyfa
nemekből álló összes faanyagot tövön az erdőben, holdankinti 
311 (háromszáztizenegy) forint 35 kr kikiáltási ár mellett. 

Az ivenkint 50 krnyi bélyggel ellátandó írásbeli zárt aján
latokban világosan és határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő 
a tárgyalás alapját képező általános és részletes árverési és szer
ződési feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti, a 
megajánlott holdankinti vételár pedig az ajánlatban számjegyekkel 
és betűkkel is világosan kiírandó és az ajánlathoz 4100 frt — kr. 
bánatpénznek akár készpénzben akár elfogadható értékpapírokban, 
az alólirt erdőigazgatóság házipénztáránál történt letételét igazoló 
nyugta csatolandó. 

Az ilykép kiállított és felszerelt ajánlatok folyó évi szeptember 
hó 15-ik napjának délelőtti 10 órájáig: „Ajánlat a lugosi m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében a dentai m. kir. erdögondnoksághoz 
tartozó opaticzai és omori erdőrészekben kihasználandó faanyagokra" 
felírással és ajánlattevő nevével és lakásának jelzésével ellátott 
zárt borítékban az alulírott m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Megjegyeztetik hogy: 
1. utóajánlatok el nem fogadtatnak; 
2. oly ajánlatokat, melyek az általános és különös árverési és 
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szerződési feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, figyelembe 
vétetni nem fognak ; 

3. a földmivelésügyi m. kir. minister magának fenntartja azon 
jogot, hogy tekintet nélkül az ajánlott árra, az ajánlatokat saját 
belátása szerint elfogadhatja avagy visszautasíthatja; 

4. az általános és részletes árverési és szerződési feltételek 
a földmivelésügyi m. kir. ministerium erdészeti főosztályában, az 
alólirt erdőigazgatóságnál és a dentai m. kir. erdőgondnokságnúl 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Lúgoson 1898. agusztus hó 30.-án. 
(36) M. Tár. erdöigazgatóság. 

Pályázat urad. erdészsegéd állásra. 
A székelyhídi uradalomnál f. é. október 15-ével betöltendő 

erdészsegédi állás van üresedésben, melynek javadalmazása 205 
frt készpénz, 2 öl tűzifa •— élelmezés és lakás, a mosáson kivül — 
az erdésznél — áll. 

Bizonyítvány-másolatokkal felszerelt pályázatok (melyek vissza 
nem küldetnek) legkésőbb szept. hó 15-ig székelyhídi erdőhivatal 
Székelyhidon (Biharmegye) czimezve küldendők. 

(37) 

37/1898. sz. — 70 drb lövött szarvasagancs (VI—XlV-ig) eladó. 
Bővebb felvilágosítást Tavassy Lajos Bakony-Nánán (Veszprém-
megye) nyújt. 

(38) 


