
Az „Erdészeti Lapok" 1915. évi XXIII-XXIV. füzeténe k 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZET I LAPO K mellet t mérsékel t közlés i díjér t 
a la p irányáva l ne m ellenkez ő hirdetése k kiadatnak , 

Díjszabás. Kéthasábo s szélességbe n ( 1 0 7 mm) garmon d betűve l vag > 
innél nagyob b betüfajtáva l szedet t hirdeté s milliméterenkin t a) faeladás i hird e 
teseknél 3 0 fillér , b) má s hirdetésekné l 2 0 fillér . Táblázato s é s garmond betűné l 
kisebb betüfajtáva l szedet t hirdetése k másfélszere s egységárra l számittatnak . 
Ismételt megjelené s eseté n megfelel ő árkedvezmény . 

Külön melléklete k 2 5 gram m súlyi g 7 0 koronáért, azontú l 2 5 grammon -
ként 2 5 koronáva l magasab b árér t mellékeltetnek . 

Faeladási hirdetmény. 398/1915. sz. — A petrillai községi 
iskola az 1907. évi 25.308. és az 1913. évi 7421/1/2. sz. F. M. enge
délye alapján a Petrilla község határában fekvő erdejében kijelölt 
192-6kat.holdon található és 11.840/ra3 fenyőhaszonfára és 13.866wra 3 

bükktüzifára megbecsült faállományt az 1915. évi deczember hó 22-én 
délelőtt 9 órakor Petrilla községházán tartandó szó- és Írásbeli 
árverésen el fogja adni. 

Kikiáltási ár 87.800 K. 
Bánatpénz 8780 K. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek Petrilla község 

•elöljáróságnál, a petrozsényi m. kir. járási erdőgondnokságnál és 
a dévai m. kir. állami erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Petrozsény, 1915. évi október hó 31-én. 
(1. II. 2.) Janza Vazul s. k. 

járási főszolgabíró . 

Pályázat. Néhai gr. Pálffy János bajmőczi uradalmában egy 
pagonykezelői és két erdőőri állás betöltendő. 

Pagonykezelő fizetése évi 1200 K és a szokásos mellékjárandó
ságok. Erdőőri javadalmazás pénzben és természetben körülbelül 
800 K érték. Magyar és tót nyelv ismerete szükséges. Kérvények, 
bizonyitványmásolatokkal: Erdőhivatal Bajmócz,Nyitramegye czimre 
küldendők be. (2. II. 2.) 



Kincstár i vadászat bérbeadása. 3137/1915. sz. — A lippai 
m. kir. főerdőhivatalnak alárendelt csálai m. kir. erdőgondnokság 
kezelése alatt álló 1234 kat. holdas mondorlak-csicséri vadász
területnek az 1916. évi január hónap 1-től 1921. évi deczember 
hónap 31-ig terjedő hat évre leendő bérbeadása iránt a lippai 
m. kir. főerdőhivatalnál folyó évi deczember hónap 21-én délelőtt 
9 órakor zárt Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Vadállomány: őz és apróvad. 
Kikiáltási ár: évi 300 korona. 
Bánatpénz: 30 korona. 
Bővebb felvilágosítás ugy a földmivelésügyi minisztérium 

I I /B/1 . (vadászati) osztályában, valamint az alulírott főerdőhivatal
nál és a csálai m. kir. erdőgondnokságnál (Arad, Vécsey-utcza 
11. szám) szerezhető. 

Lippa, 1915. évi november hóban. 

(3) M. kir. főerdőhivatal. 

Faárverés i hirdetmény. F/30/1915, sz. — A  nagyméltóságú 
m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 114498/1911. sz. engedélye 
alapján Szászlekencze község tulajdonát képező erdő „A " üzem
osztály 3—4 osztagában levő 10.748 drb. 7128-915 ms műfára és 
3145-985 tn% tűzifára becsült tölgytörzs 1916. évi január hó 12. 
napján d. e. 11 órakor a községházánál zárt Írásbeli ajánlat utján, 
tartandó nyilvános árverésen eladatik. 

Kikiáltási ár összesen 150.367 K 36 f. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10 (tiz) százaléka. 
Venni szándékozók kötelesek az árverés napja d. e. 9 órájáig 

a község elöljáróságához zárt borítékban ivenként egy koronás 
bélyeggel és a bánatpénzzel ellátott ajánlatot benyújtani, melyben 
az igért favételár számjegyekkel és betűkkel pontosan kiirandó, 
továbbá, hogy venni szándékozó az árverési és szerződési fel
tételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti. 

Elkésve érkezett, hiányosan felszerelt, kikiáltási áron aluli vagy 
utóajánlatok nem fogadtatnak el. 



Az árverési és szerződési feltételek Szászlekencze községházánál 
és a m. kir. besenyői járási erdőgondnokságnál (Besztercze, Kis
kör 25. sz.) megtekinthetők. 

Szászlekencze, 1915. évi november hó 21-én. 

Jekeli Samu (4) Hánek János 
jegyző. biró. 

Bükkfaeladás. A viski (Máramaros vármegye) koronavárosi 
közbirtokosság 1916. évi január hó 11-én d. e. 10 órakor Visken 
a városházán tartandó zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybe
kötött nyilvános szóbeli árverésen eladja 15 évi kihasználásra a 
nagyméltóságú m.kir. földmivelésügyi miniszter ur 1913. évi 2246. és 
8272/I/A/2. sz. rendeletével kihasználásra engedélyezett. »Mogyorós
patak és Sajánvölgyi 1' nevü erdőrészekben fekvő 990-08 kat. hold, 
továbbá az 1913—1915. évi rendes vágásterületből 76*12 kat. hold, 
mindössze 1066 -2 kat. hold területen tövön levő bükkfaállományt, 
melynek fatömege a m. kir. állami erdőhivatal becslése szerint 
318.000 m3, amiből 71.700 m3 (21.630 drb. törzs) 4 2 - 8 0 , átlagosan 
52 cm középátmérőjü műfa. 

Kikiáltási ár, mint hivatalosan megállapított becsérték, 170.000 K, 
bánatpénz 17.000 K. 

Ezen vágásterületek Visk várostól 9—10 km távolságra feküsz-
nek, onnan pedig a tiszaparti tutajrakodó 3 Am-nyire, a Máv. 
bustyaházai vasúti állomás 7 km-r\y\xe van. 

Az erdőtől a városig vezető 9 4 6 km hosszú utat vevő köteles 
kiépíteni a faeladási szerződés jóváhagyásától számított két év alatt. 

Vevőnek joga van az útépítést 48.300 K költségvetési összeg 
kifizetése mellett az eladó birtokosságra átruházni. Ez esetben a 
48.300 K fele a szerződés jóváhagyásától számított 30 nap alatt, 
fele 6 hónap alatt fizetendő ki. 

Vevő köteles utfentartási czimén évi 1500 K-t fizetni. 
A birtokosság megengedi, hogy ezen ut szélén keskenyvágányu 

vasút építtessék. 
Máramaros vármegye törvényhatósági bizottsága 951/1914. sz. 

i,Véghatározatával" kimondotta, hogy a viski tiszai vashídon „ipar
vágány" elhelyezésére az engedélyt elvileg megadja. 



A részletes fatömeg- és értékbecslési munkálat, továbbá az ár
verési és szerződési feltételek betekinthetők a máramarosszigeti 
m. kir. erdőbivatalnál, a huszti m. kir. erdőgondnokságnál és Visk 
városházán a főjegyzőnél, akihez az érdeklődők a helyszíni meg
tekintés végett is fordulhatnak. 

Visk (Máramaros), 1915. évi november hó 18-án. 
(5) Héder János 

közbirtokossági elnök. 

Erdészeti vagy vadászati állást keres mielőbbi elfoglalás végett, 
hosszabb erdészeti, vadászati és mezőgazdasági gyakorlattal és e 
téren (pagonykezelői, fővad- s fáczántenyésztési stb.) jó bizonyít
ványokkal rendelkező, jelenleg is állásban levő urad. fővadász, 
lehetőleg iskolával (polgári) rendelkező nagyobb községben, vagy 
ahhoz közel eső lakóhelylyel. 

Szives ajánlatokat továbbit a kiadóhivatal „Dunántúli vagy 
Dunabalparti" czim alatt. (6) 

Faeladási hirdetmény. Romoszhely község Romoszhely község 
határában fekvő Valea Copri nevü bükkerdejében 45 - 3 kat. hold 
terjedelmű „A " gazdasági osztály I. vágássorozat 11. számú osztag-
jának összes 7196 mB fatömege a nagyméltóságú m. kir. föld
mivelésügyi miniszter urnák 77167/1^13/I /A /2. számú magas 
engedélye alapján el fog adatni. 

A zárt írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos nyilt árverés 1915. év 
deczember hó 19-én d. e. 10 órákkor Romoszhely községházánál 
fog megtartatni. 

Kikiáltási ár 8630 K-
Bánatpénz 863 K. 
Utóajánlatok, valamint távbeszélő vagy táviratilag tett ajánlatok 

nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a dévai m. kir. 

állami erdőhivatalnál, a szászvárosi m. kir. járási erdőgondnokság
nál és Romoszhely község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Romoszhely, 1915. évi október hó 31-én. 
Dregan János (7) Zaharie Avram 

jegyző. közs ; gi biró. 



Füz- és nyárfaeladás tövön. 4018/1915. szám. — Az apatini 
m. kir. erdőhivatalhoz tartozó palánkai m. kir. erdőgondnokság 
kerületében fekvő palánkai Jedek szigeten kijelölt vágásterületen 
álló füz- és nyárfa anyag egy csoportban zárt Írásbeli ajánlatok 
utján kerül eladásra. 

Az írásbeli ajánlatok legkésőbben 1915. évi deczember hó 
20-ik napján délután 4 óráig nyújtandók be az apatini m. kir. 
«rdőhivatalhoz, ahol azok a következő napon délelőtt 10 órakor 
nyilvánosan felbontatni fognak. 

Az eladási feltételek, kikiáltási ár, ajánlati űrlap és boríték 
az apatini m. kir. erdőhivatalnál szerezhető be. 

Apatin, 1915. évi november hóban. 
{8) M. kir. erdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. 650/1915. sz. — Dobsina r. t. város 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli versenytárgyaláson 
ab erdőn eladja az 1914/15. év telén történt hótörésekből, kis 
részben pedig az 1914. év nyarán széltörésekből termelt véko
nyabb méretű hosszfát 10—20 cm középvastagságban, s mintegy 
15—20.000 m3 mennyiségben, azonkívül ugyancsak a fiatalabb 
hótörött állományokban termelt rudfát 20—25.000 darab mennyi
ségben. 

Vevő köteles ezen mennyiséget saját vagy idegenben fel
fogadott igáival a helybeli vasúti állomás mellett fekvő farakodóra 
kiszállítani, hol a fa átadása történik. 

A részletes árverési feltételek, valamint az egyes erdőrészletek
ben található fatömeg s ezek távolságát feltüntető kimutatás 5 K 
másolási dij lefizetése mellett a városi erdőhivatal által meg
küldetnek, esetleg ugyanott megtekinthetők. 

A 3000 K bánatpénzzel ellátott zárt Írásbeli ajánlatok az 1915. évi 
deczember hó 20-áig d. u. 2 óráig nyújtandók be alulírott polgár
mesteri hivatalhoz, hol a szóbeli árverés megejtése után a be
érkezett ajánlatok fel fognak bontatni. 

A beérkezendő ajánlatoknak tartalmazniok kell, hogy ajánlat
tevő a részletes árverési feltételeket ismeri, azoknak magát aláveti. 

Oly vevő, aki kinyilatkoztatja, hogy a bányafa megvételén 
.kivül a fürészre beszállítandó hosszfa befuvarozását ugyancsak a 



városi erdőhivatal által kidolgozott feltételek, valamint az egyes 
erdőrészletekre nézve megállapított árak mellett elvállalja, előny
ben részesül. 

Mint kikiáltási ár épületi fánál köbméterenként 8 K, a rudfánál 
pedig darabonként hosszúságra való tekintet nélkül 30 (harmincz) 
fillér állapittatik meg. 

A városi elöljáróság fentartja magának a jogot a beérkezett 
ajánlatok közül szabadon választhatni, esetleg uj árverést kiírni, 
vagy az eladástól eltekinteni, ha jelen árverés sikerre nem vezetne. 

Dobsina, 1915. évi november hó 26-án. 
(9) Ifj. Krausz András 

h. polgármester. 

Árverési hirdetmény. 1190/1915. szám. — Nagygoroszló 
község (Szilágy megye) saját határában fekvő 8'1 kat. hold, 
255 m3 műfára és 318 ürm3 dorongtüzifára becsült tölgyes 
erdejének eladására 1915. évi deczember hó 21-én d. e. 10 órára 
Nagygoroszló községházánál nyilvános szó- és Írásbeli árverést tart. 

Az árverési és szerződési feltételek a nagygoroszlói kör
jegyzői irodában és a zilahi m. kir. járási erdőgondnokságnál 
megtekinthetők. 

Kikiáltási ár 3186 K, melynek 10°/o-a az árverés megkezdése 
előtt az árverési bizottság elnökének kezéhez leteendő. 

írásbeli ajánlatok bánatpénzzel és személyazonossági bizonyit-
ványnyal felszerelve az árverés napjának reggeli 9 órájáig az 
árverési bizottság elnökének kezéhez adandó be. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Nagygoroszló, 1915. évi november hó 22-én. 

(10) Husian Isaiu 
községi biró. 

Árverési hirdetmény. A náprádi gör. kath. egyház a Náprád 
község határában fekvő 59"3 kat. hold., 150 m3 műfára, 1000 ürm3 

hasáb- és 2500 ürm3 dorongtüzifára becsült erdejének eladására 
1915. évi deczember hó 22-én Náprád községházánál nyilvános 
szó- és Írásbeli árverést tart. 



Az árverést és szerződési feltételek a náprádi lelkész házánál 
és a zilahi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Kikiáltási ár 7950 korona, melynek 10%-a az árverés meg
kezdése előtt az árverési bizottság elnökének kezéhez készpénzben 
leteendő. 

írásbeli ajánlatok, bánatpénzzel és személyazonossági bizonyit-
ványnyal felszerelve, az árverés napjának reggeli 9 órájáig az 
árverési bizottság elnökének kezéhez adandó be. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Náprád, 1915. évi november hó 26-án. 

Bohatiel Tivadar (11) Stáncs Livius 
gondnoksági elnök. egyházgondnok. 

B ü k k - é s g y e r t y á n f a e l a d á s . A nagybányai Minorita-rend 
a giródtótfalui vasuiállomástól 2 kilométer távolságra levő bérezi 
erdejében kijelölt vágásterületen levő bükk- és gyertyánfát Nagy
bányán a  rendházában 1915. évi deczember 30-án délelőtt 11 órakor 
zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen el
adja. Becsár, mint kikiáltási ár 9000 korona. Árverezni szándékozók 
felhivatnak, hogy erre vonatkozó zárt Írásbeli ajánlataikat 900 korona 
bánatpénzzel a rendház főnökéhez a fenti határidőig nyújtsák be. 

Az árverési és szerződési részletes feltételek alulírottnál tekint
hetők meg. 

Nagybánya, 1915. évi november hó 30-án. 
(12) Zárkövy Bonifácz 

minoritarendi házfőnök. 

T e r m e l t f e n y ő - é s b ü k k h a s z o n f a a n y a g o k e l a d á s a . 
135484/1915, sz. — A liptóujvári főerdőhivatal likavai, oszadai, 
fenyőházai és vichodnai erdőgondnokságaiban, valamint a liptó
ujvári faraktárban készletezett 60.028 fm fenyőrudfa, 2205 tm3 

fenyőépület- és műszerfa, 3617 ürm3 hántott, 617 ürm3 hántatlan 
fenyőműhasábfa és 18 ürm3 vörösfenyőhasábfa, végül 200 tm3 

e tél folyamán termelendő bükkműszerfa (19) tizenkilencz eladási 
csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján kerül eladásra. 

Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1915. évi deczember hó 
27-én délután 6 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. főerdő-



hivatalnál, deczember hó 28-án délelőtt 10 órakor fognak a főerdő-
hivatal helyiségében nyilvánosan felbontatni. 

Az eladásra bocsátott faanyagok részletezését és a kikiáltási 
árakat feltüntető egybeállítás, az árverési feltételek, valamint az 
ajánlati űrlap és boríték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők. 

Budapest, 1915. évi november hó 19-én. 
(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. A bucsonyi volt úrbéresek birtokos-
sága a 9042/1913. F. M. engedély alapján „Bozu" nevü erdeje 
11776 kat. holdat kitevő részében 30.600 /ra3-re becsült, átlag 
100 éves bükkhasáb- és dorongtüzifa anyagát 38.820 (harmincz-
nyolczezernyolczszázhusz) korona kikiáltási ár mellett Bucsonyban 
(Alsófehér megye), az elnök lakásán, 1915. évi deczember hó 30-án 
d. u. 2 órakor tartandó szó- és Írásbeli ajánlatokkal összekötött 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fogja adni. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utó-, valamint távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. A fatömeg 

becsáron alól nem fog eladatni. 
Az erdő az abrudbánya-zalatnai állami úttól 1-5 és az abrud-

bányai vasúti állomástól 6 kilométerre fekszik. 
Árverési és szerződési feltételek, valamint közelebbi felvilágosítá

sok alulírottnál, ugy az abrudbányai m. kir. járási erdőgondnokság
nál nyerhetők. 

Bucsony, 1915. évi deczember hó 4-én. 
(14) Dávid Miklós s. k. 

volt úrbéres elnök. 

Faeladási hirdetmény. 1883/1915. sz. — Felsőpián községe 
folyó évi deczember hó 28-án d. u. 2 órakor Felsőpián község
házánál (Szeben megye) tartandó nyilvános szó- és Írásbeli aján
latokkal egybekötött árverésen eladja az alsócsorai község határában 
a községtől 7 km-ny\rt fekvő 111 kat. hold 55 éves 2 / s tölgy- és 

J / 3 bükksarjerdejének fatömegét a legtöbbet ígérőnek. 
Fatömeg 14.760 m3. 
Kikiáltási ár 39.100 korona. 
Bánatpénz 3910 korona. 



írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 
nyújtandók be, mely csak akkor vétetik figyelembe, 

aj ha az árverés megkezdése előtt terjesztetnek be ; 
b) ha tisztán kivehetőleg betűkkel és számjegyekkel tartal

mazzák a megígért összeget; 
c) ha a tárgy megjelölése, ugy mint az a hirdetményben van, 

a borítékon és belől is olvashatóan irva van; 
d) ha lepecsételve 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak b e ; 
e) ha a kivánt bánatpénzt tartalmazzák; 
f) ha tartalmazzák azon nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 

árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti ; 
g) ha ajánlattevő neve és lakhelye világosan kiolvasható; 
h) kikiáltási áron aluli ajánlatok figyelembe nem vétetnek, se 

utó- vagy távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési és szerződési feltételek Felsőpián községházánál 

és a marosmenti alsó (gyulafehérvári) m. kir. járási erdőgondnok
ságnál megtekinthetők. 

Felsőpia, 1915. évi deczember hó 6-án. 
(15) Községi elöljáróság. 

T e r m e l t f e n y ö h a s z o n f a e l a d á s . (Vasút i rakodón. ) 
136408/1915/ I /B/1 . ügyszám. — A szomolnokhutai m. kir. erdő
gondnokság szepesremetei vasúti rakodóján készletezett 2 7 1 4 4 m% 

fenyőhaszonfa zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny
tárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi deczember hó 30-án déli 
12 óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 
1915. évi deczember hó 31-én délelőtti 10 órakor az erdőhivatal 
helyiségében bontatnak fel. 

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap 
és boríték a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál beszerezhetők. 

Budapest,, 1915. évi deczember hó 6-án. 
(16) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

T e r m e l t t ö l g y h a s z o n f a e l a d á s . 135736 /1915 / I /B / l . szám. — 
A szomolnokhutai m. kir. erdőgondnokság kerületében 1914. évben 
termelt 1635-02 tm} kéregben mért tölgyhaszonfa zárt Írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni. 



Az Írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb 1915. évi deczember hó 
30-án déli 12 óráig nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál, 
ahol azok deczember hó 31-én délelőtt 10 órakor fognak nyil
vánosan felbontatni. 

Az árverési és egyúttal szerződési feltételek, a faanyagok 
részletezése, ajánlati űrlap és boríték a tótsóvári m. kir. erdő
hivatalnál megszerezhetők. 

Budapest, 1915. évi deczember hóban. 
(17) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Fenyőhasáb- és dorongfaeladás. 136217/1915/I /B/ l .szám. — 
A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságához tartozó benesházai 
ésvaczoki erdőgondnokságnál az 1916. gazdasági évben termelendő 
és közlekedési utak mentén és garamparti rakodókon átadandó, 
mintegy 3000—7000 ürm3 lágy hasáb és dorongfa zárt Írásbeli 
ajánlatok utján fog eladatni. 

Ajánlatok legkésőbb 1916. évi január hó 3-án déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál és 
január hó 4-én délelőtt 10 órakor fognak az erdőigazgatóság 
tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

Árverési és részletes szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi november hóban. 
(18) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Füz- és nyárfaeladás tövön. 4018/1915. szám. — Az apatini 
m. kir. erdőhivatalhoz tartozó palánkai m. kir. erdőgondnokság 
kerületében fekvő palánkai Jedek szigeten kijelölt vágásterületen 
álló fűz- és nyárfaanyag egy csoportban zárt Írásbeli ajánlatok 
utján kerül eladásra. 

Az írásbeli ajánlatok legkésőbben 1915. évi deczember hó 20-ik 
napján délután 4 óráig nyújtandók be az apatini m. kir. erdő
hivatalhoz, ahol azok a következő napon délelőtt 10 órakor nyil
vánosan felbontatni fognak. 

Az eladási feltételek, kikiáltási ár, ajánlati űrlap és boríték 
az apatini m. kir. erdőhivatalnál szerezhető be. 

Apatin, 1915. évi november hóban. 
,(19) M. kir. erdőhivatal. 



Pályázati hirdetmény. 3198/1915. sz. - Tállya nagyközség 
képviselőtestületének 38/3101/914. számú határozata folytán Tállya 
nagyközségnél üresedésben levő erdőőri állásra pályázatot hirdetünk. 

Felhívjuk mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1897. évi t.-cz. 37. §-ban előirt erdőőri szakvizsgának sikeres 
letételét s eddigi működésüket igazoló okmányaikkal felszerelt 
kérvényeiket folyó évi deczember hó 5 napjáig bezárólag alulirt 
elöljárósághoz czimezve adják be, mert a későbben beérkző kérvénye
ket figyelembe, nem veszszük. 

Ezen állás javadalmazása: 
1. 800 K fizetés, melyet szabályszerű nyugtára a községi 

pénztár fizet ki havi utólagos részletekben. 
2. 16 ürm tűzifa beszállítva. 
3. A rátkai határban 2"5 hold (10 vékás) szántóföld használata. 
Tállya, 1915. évi november hó 12 napján. 

Bükkfaeladás tövön. 5599/1915. szám. — A novagradiskai 
kir. erdőgondnokság három (3) évi, összesen 145 - 08 kat. hold ki
terjedésű tarvágással kihasználandó vágásainak összesen 29.225 tm3 -re 
becsült fatermése zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny
tárgyaláson eladásra kerül. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi január hó 12-én délután 
4 óráig nyújtandók be a vinkovcei kir. főerdőhivatalhoz, ahol is 
azok hivatalos helyiségében a következő napon délelőtt 10 órakor 
nyilvánosan fognak felbontatni. 

Az eladás tárgyát képező vágások közelében levő és Turkovics 
fakereskedő által kincstári területen felépített és az ő tulajdonát 
képező összes szállítási és üzemi létesítmények a vevő kívánságára 
hat (6) héten belül eltávolíttatnak. 

A részletes becslés adatai és szerződési feltételek, valamint 
ajánlati űrlapok és borítékok a vinkovcei kir. főerdőhivatalnál 
szerezhetők be. 

Budapest, 1915. évi deczember hóban. 

(22) • M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Kula Pál 
főjegyző. 

(20) Toldy István 
főbíró. 



Faeladás . 199830/1V/4, sz. — A boszniai és herczegovinaí 
tartományi kormány erdőgazdasági ügyosztálya az alant meg
nevezett bosz. gradiskai járásban fekvő erdőrészben, hozzávetőlege
sen megállapított famennyiséget tövön versenytárgyalás utján eladja 
és pedig Prosara erdőkerületen 20.000 tömméter bükkhaszon- és 
tűzifát. A vasút, mely felé a fa gravitál, Okucani. 10.000 korona 
bánatpénz leteendő. 

Az egykoronás boszniai bélyeggel és az előirt bánatpénzzel 
ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak a megnevezett 
erdőrész egész famennyiségére szólhatnak, legkésőbb 1916. évi 
február hó 1-éig délelőtt 11 óráig a tartományi kormány erdő
gazdasági ügyosztályánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek a tartományi kormány erdő
gazdasági ügyosztályánál megtekinlhetők, hol kívánatra szóbeli 
tájékoztatások is adatnak. 

Szarajevó, 1915. évi deczember hó 8-án. (23. II. 1.) 

A boszniai és herczegovinai tartományi kormány 
erdőgazdasági ügyosztálya. 
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