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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 4 1 
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. 

Revolverek, 
f e g - y v e r e l i , 

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 v á g f ó m i n d e n n e m ű o z i k k e k 

BÉCS, Ottakring f( i TTT*Í̂ T R a k U r B^cs> 
F e s t g a s s e II'I3. v T Ü - O O J j X í t L l l U l I., K o h l m a r k t 0. 

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

(1) Illusztrált árjegyzékek bórmentve és ingyen küldetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

M T opt ikai t á v o l s á g m é r és s e l . T W I 
A r G 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 i i a l z ó k k a l , m é r ő -
Kzalag;oka( , faat la ló 'kat , 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 készit a legpontosabb kivitel biztosításával 

NEUHÖFER és FIA 
csász. és kir. udvari látszerész- és műszergyáros 

Bécs, (l.f KohlmarJct 8.) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve* 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (2. XVIII. 

HMetíJ-melléiM az „Erdészeti Lapok" 1898. évi X. M M 
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Vetőmakk. 
Szlavóniai vetömakkot, 90—95%-nyi csirázóképesség kezessége 

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

(4. III. 7.) 

Az őszi idényre ajánljuk horvát-szlavonországi kocsános és 
kocsántalan tijlyymahlcunlcat, jó csírázás biztosítása mellett, olcsón 
számítva. Goldschmidt és Reich, Sziszek. 

NB. Tekintettel az idei gyenge termésre, ajánlatos a meg
rendelést idejekorán teljesíteni. 

(5. II. 3.) 

Erdőket keresek részben csak vágásra, részben tulajdonul 
vételre régi fenyőt, ugy kemény fákat (cser, bükk, kőris, szil, 
jávor). 

Kérek szakszerű felvilágosítást hozzáférhetőségre, és árt. 
(6. II. 2.) Hets Antal, mérnök. Győr. 

Eladó csemeték. 
A kalocsai főkáptalan erdómesteri hivatalnál Dusnokon el

adatnak 3 éves dusgyökerü kőrisesemeték 1000-re 4 frt 50 kr., 

Sziszeken. Planer Károly. 



III 

továbbá 3 éves szépgyökerü visszavágott kocsányos tölgycsemeték 
1000-re 4 frt. 

Az árak a kalocsai vasúti állomáshoz szállítva értendők. 
(7. II. 2.) 

Pályázat a nyitrai székeskáptalannál megüresedett 
erdőtiszti állásra. 

Javadalmazása: készpénzben 1000 frt és a kéreg és ölfa el
adása után, mintegy 200—300 frtnyi százalék. Urilakás Szkacsán 
mezővárosban 2 holdnyi gyümölcsös kerttel, 1 hold szántóföld és 
egy 3—4 szekér szénát hozó réttel. Szükséges tüzifamennyiség és 
a hivatalos utazások alkalmával felmerülő fuvarbér és ellátás. 

Kívántatik: erdészeti akadémiai képesítés és a magyar és tót 
nyelvekben kellő jártasság. 

A folyamodók bizonyítványaikat a „Káptalani Alapítványi 
Gondnoksághoz" f. é. november 15.-éig küldjék be. 

Nyitrán, 1898. október 5-én. 
(8) A nyitrai székesJcáptalan. 

Pályázat urad. erdőseged! állásra. 
Gróf Károlyi Lajos ur Ö Méltósága radványi uradalmában 

«gy erdészsegédi állomás betöltendő, évi 250 frt fizetés, teljes 
ellátás és kiszolgálat mellett/ 

Kívántatik, hogy akadémiai végzett legyen. Folyamodványa 
bizonyítványaival alábbirtnál benyújtandó. 

Kassa 1898. Október 7-én. 
(9) Roxer Vilmos erd. felügyelő. 

Faeladási hirdetmény. 
2850/1898. sz. — Felső-Pián község eladja: 
1. a „Magura" nevü havasi erdejének 184 kat. holdnyi részén 

találtató és 41,400 köbméterre bocsült bükkfamennyiséget; 
2. a „Groapele" nevü községi tölgyerdö 30- io kat. holdnyi 
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részén találtató és 1381 köbméter épület-, valamint 1252 köbméter 
tűzifára becsült faanyagot a községi irodában 1898. évi november 
hó 6.-án d. e. 10. órakor tartandó nyilvános árverezés utján. 

Az 1. alatti erdőben termelő fa a kudzsiri patakon leszállít
ható ; a 2. alatti erdő pedig csak egy kilométerre a temesvár-
szászsebesi állami közúttól és öt kilométerre a szászsebesi vasúti 
állomástól fekszik. 

Kikiáltási ár az előbbi fára nézve 7762 frt 50 kr., az utóbbira 
nézve 6525 frt 60 kr. 

Bánatpénz a kikiáltási árnak 5%-a, mely a legtöbbet igérő 
által 10° o-ra kiegészítendő. 

A kikiáltási áron alóli ajánlatok tekintetbe nem vehetők. 
A bánatpénzzel és 50 kros bélyegjegygyei ellátott zárt ajánlatok 

a szóbeli árverezés kezdetéig elfogadtatnak. 
A részletes feltételek Felső-Pián község elöljáróságánál és az 

alulírottnak irodájában a rendes hivatalos órákban megtekint
hetők. 

Szászsebes, 1898. évi október hó 6.-án. 
(10) A járási főszolgabíró. 

Szelidgesztenyeeladás. 
Őszi erdősitési czélokra alkalmas szelidgesztenyét métermázsán-

kint 10 frttal ajánl a pöstyéni vasúti állomáshoz szállítva 
a nyitrai püspökségi erdőhivatal 

(11) Radosna — X gitrameyye. 

Pályázat erdógyakornoki állásokra. 
A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság bányái, 

hutái és uradalmainak vezérigazgatósága ezennel pályázatot hirdet 
három erdőgyakornoki állásra, melyek közül egy a vezérigazgató
ságnál, kettő pedig Krassó-Szörény vármegyében fekvő uradalmai
nál töltendő be. 

Pályázóktól megkívántatik, hogy a selmeczi akadémiának 
sikeres elvégzésén kívül, a hegységi erdészeti szolgálathoz szük
séges, ép és erős testalkattal, s a térképrajzolás, felmérés és erdö-
rendezésben különös jártassággal bírjanak. 
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Pályázók egyelőre ideiglenes minőségben lesznek 2 frt 50 kr. 
napidíjjal felvéve, azon megjegyzéssel, hogy az esetre, ha a szol
gálat követelményeinek megfelelnek, a következő rendes évi járan
dósággal véglegesen fognak kineveztetni. 

a) a vezérigazgatóságnál: 700 frt évi fizetés és 400 frt lak
bér, esetleg még 200 frt helyi pótlék; 

b) az uradalomban: 700 frt évi fizetés, 200 frt lakér (esetleg 
természetbeni lakás) és 35 ürméter tűzifa, élvezete mellett. 

Pályázók felhivatnak, hogy képzettségüket és esetleg eddigi 
működésükre vonatkozó okmányokkal felszerelt pályázati kérvé
nyeiket /'. é. deezember hó 10.-ig alulírott vezérigazgatósághoz 
küldjék be. 

Budapest, 1898. évi október havában. 
A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság magyar 

bányái-, hutái- és uradalmainak vezérigazgatósága: 
Förster Nándor. 

(121.2) m. kir. minist, tanácsos, vezérigazgató. 

Pályázat erdőőri állásra. 
281/1898. sz. — Kolozsvármegye gyalui járásában elhalálozás 

folytán egy kerületi erdöőri állomás lévén betöltendő, arra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Az állomás székhelye: Gyalu. 
Javadalmazás: 300 frt évi fizetés, 40 frt lakbér, GO frt ló-

tartási és 25 frt ruha-átalány. 
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §-ában előirt 

minősítésüket, ép és erős testalkatukat, jó látó és halló képessé
güket, életkorukat, illetőségüket és eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényüket Kolozs vármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságának, Kolozsvárit, folyó évi november hó végéig 
nyújtsák be. 

Kolozs vármegye közigazgatási erd. bizottságának : 
Kolozsvártt, 1898. szeptember 29.-én tartott üléséből. 

(13) A főispán. 
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Faeladási hirdetmény. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
7814/1898. sz. — Máramaros vármegye közig. erd. bizottsága 

folyó évi 1017. sz. a. hozott határozatával a folyó évi augusztus 
hó 15.-én tartott első árverés eredményét el nem fogadván, a 
ripinye-majdánkai volt úrbéresek erdejéből engedély nélkül kiter
melt és hatósági zár alatt lévő fenyöszállfamonnyiség, amely rész
ben az erdőben fekszik, részben pedig már onnan kiszállíttatott, 
folyó évi november hó 10.-én d. e. 10 órakor fog Ökörmező község
ben (posta- és távirdaállomás) a szolgabírói hivatalban szóbeli és 
írásbeli ajánlat utján nyilvános árlejtésen eladatni. 

6160 1898. sz. — A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság mocsári 
erdőgondnokságához tartozó „Asztalkö" nevü fenyöerdőrészben az 
1899. évtől kezdve öt éven át kihasználandó, mintegy 726 hold 
vágásterület összes fakészletének tövön való eladása iránt holdan
ként (190) egyszázkilenczven forint egységár, mint kikiáltási ár 
alapul vételével 1898. évi november hó 29.-én d. e. 11 órakora 
kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság hivatali helyiségében ajánlati 
tárgyalás fog tartatni. 

Az ajánlat csak Írásbeli lehet, utó-, avagy oly ajánlatok 
melyekben a megállapított szerződési feltételektől eltérő kikötések 
foglaltatnak, figyelembe nem vétetnek. 

Az Írásbeli zárt ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlattevő a 
tárgyalás alapját képező általános árverezési, valamint az ezekhez 
fűzött szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak feltéllenül 
aláveli. 

Az árverési általános és szerződési feltételek a földmivelés
ügyi m. kir. ministerium erdészeti főosztályában, a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóságnál és a mocsári m. kir. erdőgondnokságnál a 
hivatalos órákban bármikor megtekinthetők. 

Ugyanakkor az ajánlatok helyes szerkesztése és a bánatpénz 
letételére nézve felvilágosítás adatik. 

Kolozsvár, 1898. évi október hó 12.-én. 
(14) A m. Tár. erdőigaggatóság. 
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Az eladás tárgyát mintegy 17,648 drb és 16,702 m 3-re becsült 
fenyöszállfa és 32,500 drb drányicza képezi 22,000 frt becsértékben. 

Versenyezni szándékozók a becsárnak 10°/o-át kötelesek kész
pénzben, avagy óvadékképes értékpapírban bánatpénzül letenni s 
ajánlatukban a megajánlott árat számokkal és betűkkel világosan 
kiírni és kijelenteni, hogy az árlejtés feltételeit ismerik és azokat 
magukra kötelezőknek elfogadják. 

A Nagy-Ág vizén a tutajozás biztosíttatik. 
Az árverési feltételek, valamint a részletes becslési munkálat 

a zárgondnokságnál Majdánkán és az ökörmezői szolgabírói hiva
talnál tekinthetők meg. Az árverési feltételek az érdeklődők kíván
ságára meg is küldetnek; úgyszintén a helyszínén is megadatik a 
kívánt felvilágosítás a zárgondnok által. 

Az árverés eredménye fölött a közigazgatási erdészeti bizott
ság dönt. 

Utóajánlat el nem íogadtalik. 
Ökörmezőn, 1898. évi október hó 8.-án. 

(15) A főszolgabíró. 

Pályázat erdőőri állásra. 
8976/1898. sz. — Versecz thjf. városnál egy üresedésben 

lévő évi 240 frt évi fizetéssel és természetbeni lakással díjazott 
erdőőri állásra pályázat nyittatik. Pályázók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t. cz. 37. §-ában előirt szakképzettségüket s er
kölcsi magaviseletüket igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg 
irt kérvényüket f. évi november hó lő.éig a polgármesteri hivatal
nál benyújtsák. Megkívántatik a magyar, a német és lehetőleg a 
szerb nyelv birása. 

Verseczcn, 1898. évi október hó 14.-én. 
(16) A főjegyző. 

Pályázat erdőőri állásra. 
Gróf Festetics Pál böhönyei uradalmánál szakvizsgázott erdőőr 

felvétetik. Javadalmazás évenként a következő: 
40 frt bér, 30 frt ruhapénz, lakás, tüzelőfa, 1 hold föld, 2 

drb szarvasmarha, 4 drb sertéstartás, 5 hektoliter buza, 9'80 hektó 
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rozs, l -24 hektoliter árpa és 12 kilogramm só, valamint a kárté
kony vad utáni rendszeresített lőpénz. 

Sajátkezülcg irt és bizonyilványmásolatokkal ellátott kérvények 
alulirthoz küldendők be. 

Az állomás azonnal, legkésőbb január 1-én elfoglalandó. 
Böhönye (Somogymegyc), 1898. évi október hó 15.-én. 

(17) Mayer Gyula 
uradalmi főerdész. 

Árverési hirdetmény. 
9701,1898. sz. — A fejérpataki volt úrbéresek „Runkuly" 

nevü erdőrészben a nagym. földmivelésügyi m. kir. Ministerium 
1898. évi 21787 számú magas rendeletével eladásra engedélyezett 
1900 kat. hold területen található s a régi 40"oo kat. holdnyi vá
gásban visszamaradt, összesen mintegy 407 m 8-re bocsült lucz-
jegenyefenyő s mintegy 3420 w 3-re becsült bükkfa-készlet f. évi 
november hó 7.-én d. e. 9 órakor Trebusa Fejérpatak községházánál 
1140 frt kikiáltási ár mellett, nyilvános árverésen el fog adatni. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése előtt 
bánatpénz fejében 10° o-ot 114 frtot, az árverező bizottsági elnök 
kezeihez készpénzben letenni. Zárt és kellő bánatpénzzel ellátott 
Írásbeli ajánlatok, melyekben árverezők kijelenteni tartoznak, hogy 
az árverési feltételeket ismerik, s magokat azoknak alávetik, a szó
beli árverés megkezdéséig elfogadtatnak, névajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Az árverési feltételek a tiszavölgyi járás főszolgabirájánál 
Rahón és a tiszavölgyi felső magy. kir. erdőgondnokságnál Fejér
patakon a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Rahón, 1898. évi október hó 10.-én. 
(18) A főszolgabíró. 

Pályázat alcrdöfelügyelói állásokra. 
9852,1898. sz. — A kir. erdőfelügyelőségek személyzetének 

létszámában a VIII. fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatában két 
alerdőfelügyelői állás megüresedvén, ezen állásokra, valamint elő
léptetés esetén a IX. fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatában meg-
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üresedő két alerdőfelügyelői állásra 1400 frt és illetőleg 1100 frt 
évi fizetéssel s az állományszerü egyéb illetményekkel pályázat 
nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-czik 12. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az állam szolgálatába ujonnan belépni 
kívánók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat, különösen jó 
látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit-
ványnyal, életkorukat és illetőségüket anyakönyvi kivonattal és a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását 
hiteles okmányokkal igazolják s az ekként felszerelt kérvényeiket 
folyó évi november hó lO.-éig és pedig az állam szolgálatában 
levők rendes hivatalos ulon, a magánszolgálatban levők pedig az 
illetékes főispán utján az alólirt ministeriumnál nyújtsák be. 

Budapesten, 1898. október hó 11.-én. 
(20) Földmivelésügyi ni. kir. niinisterium. 

Erdóeladás. 
Folsö-Csernáton község tulajdonát képező — Futásfalva köz

ség határában cső, az úgynevezett Torja hágója utján túli 167 hold, 
297 • öl területű bükkerdejc, folyó évi norember hő 26.-án d. e. 
!• órakor fog Felső-Csernáton községházánál nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek örökáron eladatni. 

Kikiáltási ár 4661 frt 26 kr., amely összegnek 10" n-a bánat
pénzül az árverés kezdete előtt az elöljáróság kezéhez leteendő. 
Az árverési feltételek a községházánál megtekinthetők. 

Felsö-Csernáton, 1898. október 15.-én. 
Vitályos Pál, Rákosi Demett r, 

(21) k. jegyző. k. bíró. 

Pályázat talpfaszállitásra. 
35632 2432. sz. — Az 1900., esetleg 1901. és 1902. években 

szükséges felépítményi tölgytalpfák szállításának biztosítása czéljá-
ból ezennel pályázatot hirdetünk. 

Az erre vonatkozó lepecsételt és 50 kros bélyeggel ellátott 
ajánlatok a borítékon e felirattal: „Ajánlat 35,632 2432 A 11. 1898. 
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szhoz1* legkésőbb /'. évi november hó 15.-én déli 12 órái;/ titkár
ságunknál (Budapest V. Mária Valéria-utcza 11. sz.) bérmentve 
benyújtandók. 

A benyújtandó ajánlatban a szélső és közbenső talpfákra az 
egységár darabonként, a váltótalpfára pedig köbméterenként bér* 

mentesen állomásunk bármelyikére értve teendő ki. 
Az ajánlatnál* továbbá azon kijelentést kell tartalmaznia, 

hogy az ajánlattevő ajánlatával f. é. decz. hó 31.-óig szóban marad. 
Az ajánlattal egyidejűleg budapesti főpénztárunknál bánatpénz 

gyanánt az ajánlott mennyiség értékének' 5" o-a készpénzben vagy 
óvadékképcs értékpapírokban teendő le. 

Elkésve vagy b á n a t p é n z n é l k ü l beérkezett ajánlatok, nem
különben olyanok, m e l y e k hiányosan vannak kiállítva, tekintetbe 
nem vétetnek. 

Ha a szállittandó fa átvétele nem a kassa-oderhergi vasút 
valamelyik állomásán történik, akkor az átvevő közegek napidijait 
és fuvarköltségeit szállító a kassa-oderbergi vasúinak megtéríteni 
tartozik. 

Egyszersmind értesítjük a t. ez. ajánlattevőket, hogy a be
nyújtott ajánlatok nyilvános felbontása f. évi november hó 17.-én 
délelőtt 10 órakor a kassa-oderbergi vasutüléstermében (V. Mária Valé
ria-utcza 11. sz.) fog megtörténni, mely alkalommal az ajánlattevők 
jelen lehetnek. 

A kassa-oderbergi vasút igazgatósága határozottan fentartja 
magának azt a jogot, hogy az ajánlók között minden tekintet 
nélkül az árra és feltételekre, szabadon választhasson. 

Az általános és különleges szállítási feltételek, továbbá az 
ajánlattételhez okvetlenül felhasználandó ajánlati űrlap, budapesti 
anyagbeszerző osztályunknál 40 kr. lefizetése mellett megszerez
hetők. Végül megjegyezzük, hogy szállító tartozik az érdembehozott 
számadásának összegéből egytized százalékkal, vagyis minden száz 
forint után 10 krral. a kassa-oderbergi vasút segélyző intézetéhez 
hozzájárulni, mely összeg a kifizetés alkalmával számadásából le-
vonatik. 

Budapest, 1898. évi október hó. 
(22) Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
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Pályázat erdőgyakornoki állásra. 
Gróf Károlyi Mihály Párád (Hevesmegye) hitbizomány uradalmi 

erdőhivatalához kerestetik selmcezi erdészeti akadémiát végzett 
ifjú, mely állással fizetés, élelmezés és száztóliban együttesen 
mintegy 700 frt, — szabad lakás, fütős és kiszolgálat nyuj tátik. 

Okmány- és fényképpel felszerelt kérvények fenti erdőhivatal
hoz intézendök. 

(23) 

Őszi vetésre 
ajánl mindennemű erdészeti magot, kitűnő minőségű jegenyefenyő 
magot, kocsános és kocsántalan tölgymakkot gyors és magas csira-
képesség szavatolása mellett a „Magyar Fenyőmag Peryetö Intézet", 
Faragó Béla, Zala-Egerszegen. Árjegyzék és elismerő nyilatkozatok 

gyűjteménye kívánatra bérmentve küldetik. 
(2416) _ _ _ _ 

Pályázat erdőőri állásra. 
118 1898. sz. — Beszterczenaszód vármegye jaádi járásában 

egy kerületi erdőőri állomás lévén betöltendő, arra ezennel pályá
zat hirdettetik. 

Az állomás székhelye Jaád. Javadalmazás 250 frt fizetés és 
30 frt lakpénz Jaád község által az erdőben adandó szabad lakás, 
3 drb marha után legeltetési jog és a szükséges tüzifajárandóság. 

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §-ában előirt 
minőségüket, ép és egészséges testalkatukat, jó látó és halló 
képességüket és eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket Beszterczenaszód vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságánál Beszterczén f. évi november hó végéig nyújtsák be. 

Beszterczén, 1898. évi október hó 8-án. 
A közig, erdészeti bizottság nevében : 

elnök főispán h : 
(25) Csallner Dániel s. k., 

alelnök. 
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Faeladási hirdetmény. 
9735,98. — Futásfalva község (Háromszékmegye, posta- és vasúti 

állomás K.-Vásárhely) elöljárósága az „Imre-kápolna" nevü erdőrész 
90"72k. hold területén tövön található 17,628 db, összesen 7440 m3-re 
becsült tölgyfát, melyből 4098 ms haszonfát és 3342 ms tűzifát 
képez, folyó évi november 15-én délelőtt 9 órakor Futásfalva 
községházánál Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szó
beli árverezésen eladja. 

Kikiáltási ár 15,498 frt, azaz tizenötezernégyszázkilenczven-
nyolcz forint. 

Versenyezök kötelesek az árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
ár 10 (tiz) százalékát bánatpénz gyanánt az árverező biztos kezé
hez letenni. 

írásbeli zárt ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverés megkez
dése előtt nyújtandók be, ugyancsak fenti összegű bánatpénz 
vagy óvadékképes értékpapír mollékelendő. 

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. Az árverési és szerző
dési feltételek alulirt községi elöljáróságnál és a kézdi-vásárhelyi 
m. kir. erdőgondnokság irodájában bármikor megtekinthetők. 

K.-Vásárhelytt, 1898. évi szeptember 18.-án. 
(26) Cseh Gyula, 

főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
5320/1898. sz. — Körmöcz szab. kir. és főbányaváros tanácsa 

részéről a városi képviselőtestület 1898. évi október hó 24.-én 
119. sz. a. hozott közgyűlési határozata alapján közhírré tétetik, 
miszerint a felsőbb hatósági jóváhagyás fentartásával nyilvános 
Írásbeli versenytárgyalás és kapcsolatos szóbeli árverés utján a 
kormányhatóságilag jóváhagyott üzemterv alapján zólyomvölgyi 
A. üzemosztály 7. tag 7. osztagában és 13. tag 14. és 15. oszta
gában 1899.-ik évben kihasználás alá kerülő, összesen mintegy 16 
kat. hold kiterjedésű erdőrészletben találtató 8042 frt 90 krra o. 
é. becsült fának és pedig jegenyefenyő és luczfenyő fának tövön 
lehámozatlan állapotban azaz luczkérgestől az erdőben 1899. évi 
május hó 1.-től 1900. évi márczius hó 31.-ig való kihasználása 
eladatik. 
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A nyilvános szóbeli árverés 1898. évi november hó 28.-án 
reggeli 10 órakor Körmöczbányán a városház üléstermében fog 
megtartatni; az írásbeli lepecsételt és 1000 frt értékű bánatpénz
zel ellátott ajánlatok pedig, melyekben a felajánlott vételár számok
ban és betűkkel külön írandó ki és kiemelendő, hogy az ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak 
feltétlenül aláveti, legkésőbb f. é. november hó 26.-án délutáni 5 
óráig a polgármesteri hivatalhoz mulhatlanul beküldendők. 

Kikiáltási ár a fentkitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulírott tanácsnál, 
nemkülönben a városi erdőhivatalnál megtekinthetők. 

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általá
ban oly ajánlatok, melyek az árverési vagy a szerződési feltételek
nek meg nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati uton, 
vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyek
hez az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétetnek, el nem 
fogadhatók és visszavettetni fognak. 

Azon erdőrészlet határai, melyen az eladás tárgyát" képező fa 
találtatik, városi szakközeg által szabályszerű határjárás mellett 
fognak a venni szándékozóknak a természetben is megmutattatni. 

Ezen határjárási eljárás 1898. évi november hó 10.-én reggeli 
8 órakor veszi kezdetét. 

A fentjelzett erdőrészlet természetbeni határai ezen határ
járást megelőzőleg is fognak a város erdőmestere által a jelentkező 
érdeklődőknek megmutattatni, azonban a vevő részéről a jogügylet 
megkötésénél és végrehajtásánál és bármely a jogügyletből felmerülő 
kérdésekben kizárólag azon határokra történhetik hivatkozás, 
melyek a f. é. november hó 10.-én eszközlendő határjárás alkalmá
val az erről felveendő jegyzőkönyv tanúsága szerint a természet
ben megmutattattak. 

Kelt Körmöczbányán a városi tanácsnál, 1898. évi október 
hó 24.-én. 

(27.) Ghabada József. 
polgármester. 
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Faeladási hirdetmény. 
1088/1898. szám. — A földmivelésügyi magy. kir. minister 

ur Ö Nagyméltóságának folyó évi márczius hó 22-én 1111. sz. a. 
kelt magas felhatalmazása folytán a következőkben közelebbről meg
jelölendő erdőrészek fakészlete fog folyó évi november hó 20.-án 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében, zárt 
írásbeli ajánlatok utján megtartandó versenytárgyaláson eladatni. 
És pedig: 

1. Az Alsó-Borgó II. és Gledény II. községi határrészekben 
fekvő, a „Nyegrisora" völgyre hajló és annak felső katlanában 
kijelölt 619'34 kat. hold kiterjedésű vágásterület, öt (5) év alatt 
teljesen befejezendő kihasználásnak feltétele alatt, holdankint kettő-
százhusz (220) forint kikiáltási ár mellett. 

2. A Les II. és Nagy-llva III. községi határrészekben fekvő 
és az Aranyos-Besztercze mellékvölgyét képező „Lala" patak 
jobb partján található és felismerhetően megjelölt 151*43 kat. 
hold kiterjedésű vágásterületek (3) három év alatt teljesen befeje
zendő kihasználásnak feltétele alatt, holdanként egyszázhetven 
(170) forint kikiáltási ár mellett. Ezenkívül eladatnak ugyancsak 
a Lala-völgyben köbméter szerint az előbb emiitett erdőrészek 
között lévő és a korábbi kihasználás alkalmával visszahagyott 
törzsek, valamint a Lala patak balpartján lévő ugyancsak vissza
hagyott állabrészletek fakészletei mintegy 20,000 darab törzs, 
mintegy 8000 m 3 fatömeggel. 

Ezen köbméter szerint kihasználandó faanyag kikiáltási ára 
köbméterenként 1 frtban állapíttatott meg. 

Ajánlatok az 1. és 2. alatt felsorolt erdőrészekre nézve külön-
külön és együttesen is tehetők. 

Az ivenként 50 kros bélyeggel és ezenkivül az 1. alatt 
körülirt „Nyegrisora" erdőrészre vonatkozólag, 13,600 forint bánat
pénzzel, a 2. alatt felsorolt Lala völgyi vágásterületekre és köb
méter szerint értékesitendő fakészletekre vonatkozólag 3400 forint 
bánatpénzzel, illetőleg együttes ajánlatnál 17,000 frt bánatpénzzel, 
vagy pedig ezen összegeknek valamely állami pénztárnál való 
letételét igazoló nyugtákkal ellátott zárt írásbeli ajánlatokban 
a holdanként méter szerint, illetve köbméterenként megajánlott 
vételár számjegyekkel és betűkkel is világosan kiírandó. 
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Ajánlattevő ezenkivi.il határozottan kijelenteni tartozik, hogy 
az árverési és részletes szerződési feltételeket ismeri, azokat 
elfogadja és azoknak magát mindenben aláveti. 

A zárt írásbeli ajánlatok folyó évi november hó 20-ának 
délelőtti 11 órájáig a beszterczei magy. kir. erdőigazgatósághoz 
annál inkább benyújtandók, mert elkésve beérkezett ajánlatok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Hasonlóképen figyelmen kivül hagyatnak és a versenytől 
elesnek oly ajánlatok is, a melyek az elébb megjelölt kellékekkel 
nem birnak, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek. 

A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság egyúttal fentartja azt a 
jogát is, hogy a beérkezett ajánlatok közül a megajánlott ár 
magasságára való tekintet nélkül szabadon választhasson. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erőigazgatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
hol a netalán kivánt felvilágosítások is megadatnak. 

Beszterczén, 1898. évi szeptember hó 17-én 
(28) Magy. Jcir. erdoigazgatóság. 

Pályázat járási íoerdészi állásra. 
8632:1898. sz. — A nagyszebeni járási főerdészi állás betöltése 

czéljából pályázatot hirdetek és felhívom a pályázni kívánókat, 
miszerint kellően felszerelt kérényciket alólirottnál f. évi november 
hó 25-ig adják be. 

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-ában körülirt minősítés 
okmányilag kimutatandó. 

A betöltendő állással egybekötött illetmények a következők: 
évi fizetés ___ 
iakpénz . . . ___ 
utazási átalány 
irodai átalány 

900 frt 
200 „ 
200 „ 

15 „ 
Nagyszeben, 1898. október 26-án. 

(29) A járási föszolgbiró. 

http://ezenkivi.il
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Faeladási hirdetmény. 

Pályázat erdőőri állásra. 
10,943 1898. szám. — Az elhalálozás folytán megüresedett 

22. számú védkerület erdőőri állásának választás utján leendő be
töltésére pályázatot nyitok; az állomás székhelye Alsó-Apsa, évi 
fizetés 300 frt, utólagos havi részletekben. 

A választásban birtokarány szerint résztvenni jogosultak az 
alsó-apsai közbirtokosság, a körtvélyesi úrbéres birtokosság, gör. 
kath. egyház és iskola. 

A választás napja november 26-ika, helye Alsó-Apsa, a kér
vények a szolgabírói hivatalhoz november 25.-ig beterjesztendök. 

Sziget, 1898. évi október 22. 

Főszolgabíró szabadságon: 
Mihályi Gábor, 

(31) szolgabíró. 

Zernesti gör. kel. egyházi gondnokság a zernesti gör. keleti 
egyház képviselő-testületének határozata alapján közhírré teszi, 
miszerint Zernest község közelében körüibelül 3 km. távolságon 
fekvő és a gör. keleti egyház tulajdonát képező „Magura" nevü 
erdőrészböl körülbelül 2500 köbméterre becsült, 2998 darab lucz-
és fenyőfatönk, valamint 25 cm. vastagságtól kezdve 2868 darab 
bükkfatönk nyilvános árverésen el fognak adatni. 

A tönkök az egyház bélyegzőjével el vannak látva. 
Az árverés megtartása folyó évi november hó 8.-án délelőtt 

9 órára tűzetik ki. Az árverési feltételek és közelebbi felvilágosí
tások a zernesti gör. kel. egyházi gondnokságnál megtekinthetők, 
illetve találhatók. 

Zernest, 1898. évi október hó 27.-én. 
(30) A zernesti gör. kel. egyházi gondnokság. 


