
HMelíi-iiielllet a z „Erdészeti Lapot " 1894 . év i VI. MM. 

Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért 
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 harrnincz (30) krajczár, mig a 60-ik 
soron felül következő minden sorért egyenkint husz (20) krajczár 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számíttatna k. 

B U D A P E S T B É C S 

Kincstári és uradalmi 

erdőtisztek és erdőőrök 
Magyar kir. udvari részére akár Csász, és kir. ausztr. 

szállitók. udvari szállitók. 

T E L J E S E G Y E N R U H Á K A T 
akár pedig 

o < > ; \ o ? - » d a r a b o k a t 
valamint az 

E G Y E N R U H Á Z A T H O Z T A R T O Z Ó E G Y E S R É S Z E K E T 
csakis valódi tartós minőségben szállít jótállás mellett 

TILLER MÓR És TÁRSA 
B E L G R Á D T E H E R Á N 

osztrák-magyar es. és kir. udvari szálli
tók, valamint perzsa császári és szerb 

királyi udvari szállitók 

Budapesten, Káro ly- laktanya . 
szerb királyi udvari Kimerítő árjegyzéket kívánatra küldünk. Perzsa császári ud-

szállítok, vari szállítók. 



Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

Reyolyerek. 
f e g y v e r e k 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK 

v a l a m i n t a  f e g y v e r s z a k i b a v á gó m i n d e n n e m ű c z i k k e k 

BECS, Ottakring ál 1  i ; f  >  T  T T > A r T I I 
F e s t g a s s e II 13. M  i L Ö Ö - E J í f c Lá±JL \J L |., 

Raktár BECS, 
K o h l m a r k t 9. 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyver-gyáros 

fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 
szállíttatnak. 

Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

SZÁLLÍTHATÓ vasutak 
mezei, erdei, ipari és építkezési czélokra 

„ D A N U B I U S " 

magyar hajó- és gépgyár részvénytársaság. 

Képviselője SZIRMAI J .gépészmérnök 
(Budapest, Zrinyi-utcza 4.) 

igész berendezések bérbeadása. Részle
tes költségvetések díjtalanul készíttetnek. 

Pályázat erdészi állomásra. 
Magán erdöbirtokhoz erdész-akadémiát végzett s államvizs

gázott erdész kerestetik, a kinek az erdőkulturai és vágatási keze
lésben némi gyakorlata van s a német nyelvet legalább szóban birja. 

Pályázók, nyelvismeretük és fizetési igényük megjelölésével s 
eddigi gyakorlatról szóló bizonyítvány-másolatokkal fölszerelt folya
modványukat ezen lap kiadóhivatalához X . V. alatt szíveskedjenek 
beküldeni. ( 1 I I I) 



Pályázat erdészi állomásra. 
Egy nagyobb, tüzifatermelésre használt erdőbirtokhoz fiatal 

gyakorlott erdész kerestetik, ki üzemterv készítésében is jártas. 
Fizetése évi 800 (nyolczszáz) frt; lakás, fűtés, világítás, .2 hold 
föld, kert és jutalék az erdei kihágásokból. Magyar és tót nyelv 
bírása kívántatik. Ajánlatok e lapok kiadóhivatalához. (2/II) 

Faeladási hirdetmény. 
A csalánki (állomás Tisza-Ujlak) erdészet helmeczi pagonyának 

1894/5. évi vágásában 3221 darab 30—60 cm átmérővel biró 
tölgyfa kerül eladásra. 

liövebbi felvilágosítás nyerhető Gróf Zselensky uradalmainak 
igazgatóságánál, Uj-Aradon. 

Üj-Arad, 1994. május hó 27-én. 

(3/11) Gróf Zselensky-féle uradalmak jószágigazgatósága. 

Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók 
n y u g d í j i n t é z e t e 

eszközöl biztosításokat a legalacsonyabb díjtételek mellett nyug
díjra, rokkantsági díjra és özvegyi dijra, gazdák, gazdatisztek, 
erdészek, kertészek és egyéb rokon foglalkozású egyének 

számára. 

Bujanovits Sándor, Máday Izidor, Baranyay István, 
elnök. alelnök. igazgató. -

Oressler Vilmos, Szántó Menyhért, Bossányi Endre, Práz-
novszky Ágost, Serfőző Géza, Bálintffy Pál, Fromm Antal, 

Krocsák Emil, Jankó Mihály 
igazgatósági tagok. 

Kársai Albert, Masnin Elek, Szilassy Zoltán 
felügyelő bizottsági tagok. 

Alapszabályok, díjtáblázatok, felvilágosítások az intézet helyiségé-
(V) b e n : Budapest, Lónyay-utcza 7. sz. nyerhetők. 



Szontagh Zoltán, 
főszolgabíró. 

1265/94. sz. — Gömör és Kishont t. e. vármegye tornai ívni 
járásában fekvő Málé község volt úrbéreseinek tulajdonát képező 
s a hatóságilag jóváhagyott üzemterv alapján készült vázlatrajz 
ö-vel jelölt osztagán levő összes fáknak s az egész erdőterületen 
elszórtan álló vén hagyás fáknak és pedig szakértői becslés szerint 
mintegy 960 m 3 100—120 éves tölgy hagyásfa és 780 m 3 40—45 
éves 0 '6 részben tölgy és 0 '4 részben erdei fenyőfa eladása 40 drb 
kivételével a földmivelésügyi m. kir. ministeriumnak 3549/894 I—3 
számú rendeletével, illetve a vármegyei közig, bizottság erdészeti 
albizottságának a f. évi 143. erd. számú határozatával engedé
lyeztetett. 

Midőn e végből a nyilvános árverést a f. évi augusztus hó 
7-ik napjának d. e. 9 órájára Málé községébe a község házához 
kitűzöm, az árverési feltételeket az alábbiakban közlöm a venni 
szándékozókkal. 

1. A becs- , illetve kikiálllási ár 5430 frt, azaz ötezernégy-
százharmincz o. é. forintban állapi 1 Lat ik meg. 

2. Az árverezni szándékozók a árverés megkezdése előtt fenti 
összeg 10%-át tartoznak bánatpénzül letenni. 

3. A letárolás a f. év őszén s illetve az 1894/95. év telén 
teljesen befejezendő. 

4. A kivágott fa az erdőterületről 1895. évi márczius hó 
végéig feltétlenül elszállítandó. 

5. A favágatás és fuvarozás által esetleg megrongálható 
határjelek azonnal kijavitandók. 

6. A vételár fele része az árverés befejezte után azonnal, a 
másik fele része a letárolás megtörténte, illetve a kifuvarozás 
megkezdése előtt lesz alulírott kezeihez lefizetendő. 

7. Az erdőben meghagyandó 40 drb makkfát előzetesen a 
hatósági erdész fogja kijelölni. 

Tornallya. 1894. május 30-án. 



Y 

Pályázat számvivöi állomásra. 

Felső-Magyarország egy erdőbirtokában, mint pénztárnok, 
számvivő és egyszersmind a birtokos magán titkára egy nős 
tisztviselő, azonnal szolgálatba lépve, állandó alkalmazást ta
lálhat. 

Feltételek, melyek a folyamodótól megköveteltetnek: 25 évnél 
magasabb életkor, a magyar és német nyelv birása szóban és 
Írásban, némi ismeretek valamelyik szláv nyelvben, gyakorlati jár
tasság a számvitelben és levelezésben, j ó bizonyítványok és testi 
egészség. 

Javadalmazás: 400 frt fizetés, mintegy 300 frt értékű termé
szetbeni illetmények, lakás, kert, fa stb. 

Megfelelő szolgálat esetében előmenetel a javadalmazásban 
és nyugdíj. 

Pályázni kivánók folyamodványaikat életleirással és bizonyít
vány-másolatokkal (valamennyit német nyelvű szövegben) s fény
képpel felszerelve „Számvivő" jelzés alatt az Erdészeti Lapok 
kiadóhivatalához terjeszthetik be . (6) 

Pályázat erdööri állomásokra. 
1490/1894. sz. — Az alulírott m. kir. főerdőhivatal kerüle

t é b e n megüresedett két IV-ed oszt. erdőőri, előléptetés esetén két 
I. oszt. esetleg két I l -od oszt., illetve három Ill-ad osztályú erdő 
legényi állomásra az állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy ép, erős testalkatukat, különösen 
j ó látó-, halló- és beszélő-képességüket, kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállitott bizonyit
ványnyal, valamint életkoruk és illetékességűkről tanúskodó anya
könyvi kivonattal ; továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való teljes bírását, az erdőőri állomásra pályázók az erdő-



őri szakvizsga letételét, az erdölegényi állomásra pályázók az 

erdööri szakiskola végzését igazoló okmányokkal felszerelt saját-

kezüteg irt kérvényeiket folyó évi július hó 20-áig ezen főerdőhi-

vatalnál nyújtsák be . (7) 

Ungvárt, 1894. június hó 7-én. 

M. Jcir. föerdöhivatal. 

Pályázat erdömérnöksegédi állomásra. 

Herczeg Pálffy Miklós malaczkai hitbizományi uradalmában 
két Il-od oszt. erdömérnöksegédi állomásra pályázat nyittatik. 

Javadalmazás: 500 frt évi fizetés, 24 ürméter kemény tűzifa 
és szabad lakás, külső munkálatoknál napidíj. 

Pályázati feltételek: a magyar és német nyelv teljes ismerete 
szóban és írásban, akadémiai végzettség, mi hiteles másolattal 
igazolandó. 

A folyamodványok alulírott erdészeti hivatalhoz nyújtandók be . 

(8) Herczeg Pálffy Miklós 
erdészeti hivatala Malaczkán 

Pályázat járási erdögondnoki állásra. 

Brassóvármegye területén a közösen alkalmazott rozsnyói 
járási erdögondnoki állás betöltendő, melylyel 1200 (egyezerkétszáz) 
forint összes évi járandóság van egybekötve. 

Elnyerni akarók az erdőtörvény 36. §-ában előirt kellékekről 
szóló hiteles okmányokkal felszerelt kérvényeiket legkésőbb f. évi 
július hó végéig nyújtsák be alólirott bizottsághoz. 

Brassóvármegye közigazgatási erdészeti bizottságának, Brassón 
1894. május hó 22-én tartott üléséből. (9) 

Dr. Jekel. 
helyettes elnök. 



Pályázat erdööri állomásra. 

Rajecz községnél erdööri állomás szakképzett erdőőrrel be
töltendő lévén, ezen állomást elnyerni óhajtók felhivatnak, hogy 
minősítésüket, életkorukat, erkölcsi magaviseletüket, nyelvismeretüket 
s ép testalkatukat igazoló okmányukkal felszerelt sajátkezüleg irt 
folyamodványaikat Rajecz község elöljáróságnál 1894. évi július 
16-áig nyújtsák be . 

Ezen erdööri állomással szabad lakáson, ingyenes tűzifán, 
házi kerten s egy holdnyi szántóföld haszonélvezetén kivül 200 frt 
készpénz fizetés, a község s erdőterületen kívüli utazásoknál 1 frt, 
csemeték ültetésénél s vágások irtásánál közreműködéséért 50 krnyi 
napidíj, befolyt erdei bírságokból egy harmada s faeladásoknál 
végzett felügyeletért szálankint keltő krajczárnyi jutalék javadalmazás 
van összekötve. 

Rajeczen, 1894. évi június 13-án. 
(10) Hladny Mór 

biró. 

Pályázat erdészi állásra. 

Méltóságos gróf Zay Albert zay-ugróczy uradalmában egy 
kerületi erdészi állás van üresedésben, mely f. é. október hó 1-én 
elfoglalható. A pályázni szándékozók szíveskedjenek okmányaikkal 
f. é. szeptember l-ig az erdömesteri hivatalba Zay-Ugróczra küldeni, 
a hol minden egyéb kérdésre felvilágosítási nyerhetnek. 

(11/1) Orell Ferencz 
uradalmi erdömester. 

Pályázat erdööri állomásra. 
262/1894. sz. — Dobsina r. I. városánál egy erdőőri-raktárnoki 

állomásra ezennel pályázat nyittatik. 



Az évenkinti illetmények következők : 
600 korona készpénz ; 
24 m3 lágy tűzifa: 
szabad lakás; 
ruházat és 
2 (két) darab szarvasmarha legeltetési jog . 

Pályázók felhivatnak, hogy ép, erős testalkatukat, különösen 
j ó látó-, halló- és beszélő képességüket megyei főorvos által kiállí
tott bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetékességükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban teljes-, a német és tót nyelvnek pedig szóbani 
tudását és végre az erdööri szakvizsga letételét igazoló okmányok
kal felszerelt sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó évi július hó 15-ig 
a polgármesteri hivatalnál Dobsinán (Gömörvárniegye) nyújtsák be . 
Megjegyeztetik, hogy azon pályázó, a ki már fűrészáru-raktár keze
lésénél alkalmazva volt, előnyben részesül. 

Dobsinán, 1894. évi június 17-én. 
(12) Szontagh 

polgármester. 

Árverési hirdetmény. 
2541. sz. — Az alólirott erdőigazgatósághoz tartozó bálinczi 

erdészlak kertjében táblákba rakott 252 - 119 m 3 tölgy, 14'006 m3 

kőris, 0 '216 m3 éger és 0'217 m3 juhar fürész-árunak táblánkint 
külön, vagy egészbeni eladása iránt, összesen hétezerkilenczszáz-
kilenczvenkettő (7992) frt 20 kr., illetőleg az egyes rakatoknak 
megfelelő kikiálltási ár mellett Bálinczon a m. kir. erdőgondnokság 
hivatalos helyiségében, felsőbb jóváhagyás fentartásával, folyó 
évi július hó 'Z6-án délelőtti 10 órakor- nyilvános árverés fog 
tartatni. 

Miről versenyezni szándékozók azon hozzáadással értesíttetnek, 
hogy szabályszerűen kiállított, 50 krajczáros bélyeggel ellátott és 
a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő bánatpénzzel felszerelt írásbeli 
zárt ajánlatok, a szóbeli árverés megkezdése előtt szintén 
elfogadtatnak. 



Az árverési s egyszersmind szerződési feltételek az alólirott 
erdöigazgatóságnál és a bálinczi in. kir. erdőgondnokságnál, a 
szokásos hivatalos órákban bármikor megtekinthetők. 

Lúgoson, 1894. évi június hó 23-án. 

Sz. 2631/94. fszb. Melynél fogva a jaádi járás föszolgabirája 
részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint Pintak község tulaj
donát képező, „Eisernes Thor" nevü dűlőn „ A " üzemosztályban 
található 1486 drb tölgyfa, törzsön, 1894. é v i j ú l i u s h ó 30-án, 
délelőtt 10 órakor Pintak községében a községi biró házában nyil
vános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

I. Az árverés zárt ajánlat melletti és szóbeli. 
II. Kikiáltási árul szolgál a 13.413 frt 78 kr., a z a z : tizen-

háromezernégyszáztizenhárom forint 78 krajczárnyi o. é. összeg. 
III. Azok, kik a szóbeli árverésben résztvenni kivannak, köte

lesek a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben vagy Magyarországban 
óvadékképesnek nyilvánított értékpapírokban bánatpénz gyanánt 
az árverelő-bizottság kezéhez letenni. 

Az írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig bead
hatók ; 10%-os bánatpénzzel ellátandók és a felajánlott ár betűk
kel és számokkal kiírandó. 

IV. Vevő köteles az adásvevési szerződést az árverés nap
ján megkötni, mely szerződés vevőre nézve az aláírás után azonnal, 
Pinták községre nézve csak felsőbb hatósági jóváhagyás után 
kötelező hatállyal bir. 

V. Vevő köteles a vételárt 3 (három) egyenlő részben Pinták 
község pénztárába befizetni és pedig az első részletet az árverés 

Az árverés többi pontjai az árverés napjáig Pinták község 
birájánál megtekinthetők. 

Beszterczén, 1894. évi június hó 27-én. 

(13) M. kir. erdőigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 

napján. 

(14) A jaádi járás föszolgabirája. 



Pályázat erdögyakornoki állásra. 
Gróf Andrássy Tivadar úr ö méltósága hezsdílti hitbizományi 

uradalmában (Torda-Aranyos vármegye) egy erdészeti gyakornoki 
állás pályázat utján azonnal betöltendő. 

Évi fizetés 480 frt, szabad lakás és tűzifa. 

2915. sz. A tótváradi m. kir. erdőgondnokság govosdiai és 
tótváradi faraktárában, valamint govosdiai szorossági és Inpesti 
vágásaiban készletben lévő házilag termelt különféle faanyagok u. m . : 

5101 ürméter kemény hasáb-, 901 ürméter kemény dorong-
tüzifa, 29'891 m s tölgygerenda, '345"6 m3 tölgy- és 87 '4 ma cser-
bányafa, 196 drb vasúti talpfa, 2227 drb tölgyfa-oszlop, 68 drb 
táviró-oszlop, 342 drb bükkhasitvány, 16021 drb szőllőkarő, 2982 drb 
2—2"5 m hosszú haszondorong és 210 drb - tölgyküllő folyó évi 
július hó 15-én délelőtt 10 órakor az erdőgondnokság irodájában 
tartandó nyilvános árverésen el fognak adatni. 

Az összes készlet árjegyzék szerinti becsára s kikiáltási ára 
9488 frt 12 kr., mely összeg azonban az árverés napjáig kiszolgál
tatandó illetmény tűzifa árszabály szerinti árának levonása által 
apasztatni fog. 

Versenyzők által bánatpénz fejében a kikiáltási ár 10%-a a 
szóbeli árverés megkezdése elölt az erdőgondnokság pénztárába 
lefizetendő. 

írásbeli zárt ajánlatok 50 kr. bélyeggel s a kikiáltási ár 
10%-át tevő bánatpénzzel ellátva a szóbeli árverés megkezdése 
előtt benyújthatók. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési feltételek a tótváradi erdőgondnokság irodájában 

bármikor megtekinthetők s az erdögondnoksághoz ez ügyben in
tézett írásbeli kérdésekre is azonnal válasz fog adatni. 

Végül mcgjegyeztetik, hogy a vágásoknak a vasút menti és 
marosparti farakodóktól való távola 5—7, illetve 16 km. 

A vágásokhoz jókarban levő kocsiutak vezelnek. 
Lippa, 1894. évi június hó 25-én. 

(15) M. kir. föerdöhivatal. 



Pályázóktól megkívántatik az erdészeti akadémia teljes vég
zése, a magyar nyelvnek szóban és Írásban, a román nyelvnek 
pedig szóban való birása, gyakorlati jártasság az erdőrendezési 
munkálatokban. 

Pályázati kérvények Malonyay Ferencz urad. jószágigazgató
hoz Töke-Terebes (Zemplénvármegye) küldendők. (16) 

Faeladási hirdetmény. 

Biharmegyében Körősszeg és K.-Apáti községek határaiban 
fekvő és a gróf Csáky-család tulajdonát képező, úgynevezett Berek
erdő és Apáti erdőben található összes tölgy- és szilfa eladatik. 

Ezen eladandó tölgy- és szilfa-mennyiség az uradalom részé
ről megejtett becslés szerint teszen körülbelül: a Berek-erdöben 
1487 tm3 haszon-, 6636 tmz hasáb- és 8009 tmn dorongfát ; az 
apáti erdőben 2089 tm3 haszon-, 4520 tms hasáb- és 1920 ím 3 

dorongfát, a mely mennyiségekért azonban az eladó uradalom 
kezességet egyáltalán nem vállal, söt megkívánja, hogy a vevő 
ajánlatában ezt nyíltan elismerje. 

Az erre vonatkozó ajánlatok 1894. szeptember hó l-ig bezáró
lag írásban nyújtandók be alulírottnál s az ajánlati levélhez az ajánlott 
vételárnak 10%-a bánatpénzül melléklendő, mely bánatpénz azok
nak, a kiknek ajánlata el nem fogadtatott, vissza fog adatni. 

Fentartja az uradalom magának a jogot , a beérkező aján
latok között szabad tetszése szerint választhatni. 

További feltételek nálam tudhatók meg. 

Szepes-Ujvár, 1894. június hó 30. 

Gróf CsáMj Kálmán 
mint a gróf Csáky-család biharmegyei birtokai 

kormányzója 
(17) . Szepes-Ujvár (Szepesvármcgye) u. p. Szepes-Vánilja. 



Tölgyfaeladási hirdetmény. 
364. sz. 1894. — Maros-Torda vármegyében Köszvényes köz

ség határán fekvő, az ottani földbirtokos közönség tulajdonát 
képező, „Öregesére" nevü erdőrészben levő tölgyfa-készlet a nagy
méltóságú m. kir. ministerium 72965. 1/3. sz. 1893. magas enge
délye alapján f. 1894. é v j ú l i u s h ó 24-én d. e. 10 órakor 
Köszvényes községházában megtartandó nyilvános árverésen leg
többet ígérőnek el fog adatni. Kikiáltási ár 6000 frt (hatezer), mint 
hivatalosan megállapított becsár. 

Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10%-át, 
vagyis 600 frtot (hatszáz) bánatpénzül az árverezést vezető kezé-

2885. sz. — Alulírott ezennel közhírré teszi, hogy a nagy
méltóságú földmivelésügyi m. kir. ministeriumnak 29.005. sz. a. 
kelt rendelete Trencsén vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának 241/94. szánni határozata folytán a kisucza-ujhelyi járás 
területén fekvő „Nagy-Rudina" község volt, úrbéresei tulajdonát 
képező 1887. évi 23.925. sz. a. jóváhagyott rendszeres gazdasági 
üzemtervtől cltéröleg „Zadnékruhi" nevü részéből I tag „ 6 " osz
tagából 612 kat. holdat kitevő s egy összefüggő területet képező 
részének fennálló 28.055 tömör köbláb becsült átlag 130 éves, 
ép, egészséges, egyenes növésű 1660 drb jegenyefa 1894. é v i 
j ú n i u s h ó 17-én d é l u t á n i 3 ó r a k o r helyszínén, N a g y -
R u d i n a k ö z s é g b e n nyilvános árverés utján legtöbbet ígérőnek 
fog eladatni. 

Kikiáltási ár 2425 frt 76 kr; árverezni hajlandók által 1 0 % 
bánatpénz teendő lo, írásbeli zárt és 1 0 % bánatpénzzel ellátott 
ajánlatok a szóbeli árverés kezdetéig alulírottnál beadandók. 

Az árverési feltételek az árverés határnapjáig a kisucza-
ujhelyi szolgabírói hivatalban a hivatalos órákban, azonkívül Nagy-
Rudina község birájánál bármikor megtekinthetők. 

Kisueza-Ujhelyen, 1894. július 1-én. 
S i m o n f f u, 

(18) szolgabíró. 



hez készpénzben víigy óvadékképes névértékben számított érték
papírban letenni s kinyilatkoztatni, hogy az árverési feltételeket 
ismerik. 

Az eladás tárgyát 2487 m 8 -re becsült mell magasságban, 
90 cm átlagos átmérőjű, mintegy 640 darab tölgytörzs képezi. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladandó famennyiség 
Köszvényes község mellett fekszik, honnan ugy a 25 &»i-nyire 
fekvő szászrégeni, mint a 37 fcm-nyire fekvő maros-vásárhelyi 
vasúti állomáshoz j ó karban levő megyei ut vezet. Köszvényes 
községben a fuvarerő nagy és o lcsó . 

Az árverési, valamint a kihasználási feltételek Köszvényes 
község bírójánál (postaállomás Deményháza) és a nyárád-szeredai 
m. kir. erdőgondnokságnál megtekinthetők; az érdeklődök kíván
ságára írásban megküldetnek. 

Nyárád-Szereda, 1894. június hó. 

M. kir. e rdőgondnokság: 

Pálh Miklós, 
ra. kir. erdész. 




