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Hirietö-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1888. évi I I . MM. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

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

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászoknak, 

tiszteknek 
és másoknak. 

Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakija vágó mindennemű czikkek 

f1 A Q Q T P T T D H T Raktár Bécs, U A u Ö D I l L í r U l I. Kohlmarkt 8 . 
Bécs, Ottakring 
Festgassa 11/13. 
fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 

szállíttatnak. 
Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

P á l y á z a t . 
Sárosmegye Plavnicza helységben megürült erdészi állomás be

töltésére pályázat hirdettetik. A pályázóknak államvizsgázott erdésznek, 
magyar honpolgárnak és a magyar-, német- és tót nyelvben jártasnak 
kell leuniök. Az évi javadalmazás : 

1. készpénzben 1200 frt, 
2. természetbeliekben . . . . . 400 „ 

összesen . 16ŐO frt. 
Felszerelt folyamodványok f. évi október végéig L á n y i Mihály 

urnái Lőcsén benynjtandók. 



Kincstári és uradalmi 

e r d ő t i s z t e k é s e r d ő ő r ö k 
r é s z é r e a k á r 

t e l j e s e g y e n r u l i a l c a t 
a k á r p e d i g 

e g y e s cia r*a b o k a t 
v a l a m i n t a z 

egyenruházathoz tartozó egyes részeket 
csakis valódi 

tartós minőség-ben szállít jótállás mellett 

TILLER MÓR és TESTVÉRE 
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir. 

hadsereg szállítói 

B u d a p e s t e n , K á r o l y - l a k t a n y a . 

Kimerí tő árjegyzéket k ívánat ra küldünk. 

H i r d e t m é n y . 
Mindennemű 

erflötisztí és katonai m w ú i vadász- és cinlria 
legjutányosabb árak mellett megrendelhető 

R O S E N T H A L H . - n á l 
az „arany sisak"-hoz. 

A m. Mr. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója. 

B u d a p e s t , 
H a a s - f é l e pa lo t a , G ize l l a - t é r 1. s z á m 



P á l y á z a t o k . 
69.727. szám. Az uj-gradiska-bródi vonal építéséhez szükséges, 

eddig nem biztosított 21.000 drb elsőrangú közbenső tölgy talpfa 
szállítására, mely mennyiségből 16.700 drb Brod és 4300 drb Uj-
Gradiska állomáson szükséges, ezennel nyilvános pályázat hirdettetik. 

A szállításra nézve a következők állapittatnak meg, u. m. : 
1. A szállítás a m. kir. államvasutaknál érvényben lévő 

24722/76. számú általános, valamint tölgytalpfákra vonatkozó 4093/77. 
számú különleges szállítási feltételek alapján eszközlendő. 

2. A tölgytalpfák szállítására vonatkozó 4093/77. számú külön
leges szállítási feltételekben foglalt határozmányokra nézve a követ
kező eltérések állapittatnak meg : 

a) a 2. §-ban a vágatási időszak iránti határozmány olykép 
változtattafik meg, hogy a fának a szállítást megelőzőleg legalább 
1888. október hóban november közepéig, de nem korábban mint két 
évvel előbb vágottuak kell lenni; 

rb) a 7. §-ban az átvétel iránti határozmány olyképen változ-
tattatik meg, hogy a minőségi átvétel ugy a termelési, mint a be
szállítási helyen történhetik. 

Ha az átvétel a termeléid helyen történik, tartozik szállító az 
átvételből eredő összes költségeket fizetni, ha pedig az átvétel a 
beszállítási helyen történik, szállító csakis az átvételhez és elrakáshoz 
szükséges munkásokat tartozik saját költségén kiállítani; 

c) a 3. §-nak az ütköző talpfák mennyiségére vonatkozó része 
figyelmen kivül hagyatik, miután ezúttal csupán csak közbenső talpfák 
iratnak ki. 

3. Az emiitett szállítási feltételek a pályázati határidőig na
ponként a hivatalos órák alatt az anyag- és leltárbeszerzési szak
osztálynál Budapest, Andrássy-ut, 75. sz. és valamennyi üzletveze
tőségnél megtekinthetők, vagy pedig készpénzfizetés mellett a m. kir. 
államvasutak budapesti nyomtatványtáránál megszerezhetők. 

4. Minden ajánlattevőtől feltételeztetik, hogy az említett szállí
tási feltételeket ismeri és elfogadja. 

5. Az ezúttal kiirt talpfák legkésőbb 1889. évi márczius hó 
végéig mulliatlanul beszállitandók és rendesen átaclandók. 



Ha a talpfák a megállapított határidőre be nem szállíttatnak, 
jogában álland a m. kir. államvasutak igazgatóságának a szállító 
keresetéből, esetleg óvadékából a késedelem minden napja után az 
elkésve szállított talpfamennyiség értékének egy tized százalékát bir-
birságképen levonni. 

6. A szállítás a m. kir. államvasutak valamely állomására bér
mentve eszközlendő és beszállítási helyek, illetve az erdők, a melyek
ből az ajánlt talpfák erednek, az ajánlatban pontosan kiteendők. 

7. Szállító köteles lesz a m. kir. államvasutak nyugdijigény-
nyel nem biró alkalmazottai részére létesített segélyalaphoz számla-
beli követeléseinek 1 / 1 0

0 / o ~ ^ v a l adományképen hozzájárulni, mely 
járulék a számlák folyósítása alkalmával levonásba hozatik. 

8. Az 50 kros bélyeggel ellátott lepecsételt ajánlatok ezen 
külczimmel : 

„ A j á n l a t a 69.727. számhoz", 
1888. évi október hó 16-án déli 12 óráig az anyag- ás leltárbeszer
zési szakosztálynak átadandók vagy posta utján megküldendők. 

Bánatpénzképen az ajánlott talpfamennyiség értékének 5 % 
készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb 
1888. évi október hó 15-éig déli 12 óráig a m. kir. államvasutak 
budapesti főpénztáránál leteendő. 

Az ajánlatban ennek megtörténte megemlítendő, de a letéti 
jegy hozzá nem csatolandó. 

9. Az ár darabonként tisztán és olvashatóan számban és be
tűkben kiirandó, kitüntetendő továbbá, hogy a talpfák ezen ár mellett, 
mely beszállítási helyen bérmentve szállítva ajánltatnak. 

Ajánlat részmennyiségre is tehető. 
10. A lényeges részekben javításokat vagy vakarásokat felmu

tató ajánlatok egyáltalábn nem vétetnek figyelembe. 
11. Az itt elősorolt feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá olya

nok, melyek nem a kitűzött határidőre érkeznek vagy táviratilag 
tétetnek, nemkülönben azok, melyekre nézve az előirt bánatpénz le 
nem tétetett, figyelembe vételre nem számithatnak. 

12. A m. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja magának 
azt a jogot, hogy az ajánlattevők közt, tekintet nélkül az árra és 
feltételekre, szabadon választhasson, továbbá, hogy az ajánlott meny-
nyiségből tetszés szerinti részmennyiség szállítását is átengedhesse 



olyformán, hogy az ajánlók az ily részbeni szállítást is elfogadni 
köteleztetnek, hacsak ajánlatukban azt világosan ki nem zárták, végre, 
hogy a czél elérése tekintetében bármely másféle intézkedést tehessen. 

Budapest, 1888. szeptember hó 22-én. 
Az igazgatóság. 

2584. sz. Az Esterházy herczegi összes javak zárgondnokságának 
központi igazgatósága, egy erdőrendezési gyakornoki állomást óhajt 
betölteni. 

Ezen állomáshoz a következő járandóságok vannak kötve : 
a) Hatszáz (600) frt évi fizetés; 
b) egyszáz (100) frt lakpénz; 
c) külső munkák esetében 1 frt 50 kr uapidij, 
d) a fuvarbérnek a fennálló szabályok szerinti felszámithatása. 
A siker reményével csak oly nőtlen egyének pályázhatnak, a kik : 
I. íeddhetlen életűek; 

II. erős- és ép testalkatnak, különösen jó látó- és hallóképes
ségüket megyei orvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal igazolni képesek; 

III. az akadémiai erdészeti tanfolyamot teljesen és jó sikerrel 
elvégezték; 

IV. jól beszélnek és írnak magyarul és németül. 
Megjegyeztetik hogy azok, a kik az erdészeti államvizsgát is 

letették, vagy kimutatni képesek, hogy az erdőrendezés terén már 
gyakorlatilag is működtek, és nevezetesen még a szépírásban és raj
zolásban is kitűnők, a többiek fölött előnyben fognak részesülni. 

Az elősorolt kellékeket bizonyító okmányokkal felszerelt és saját -
kezüleg irt folyamodványok alulirt igazgatósághoz legkésőbb az e 
h i r d e t é s m e g j e l e n é s é t ő l s z á m í t a n d ó 30 nap alatt kül
dendők be. 

A folyamodványban az is határozottan kiteendő, hogy a folya
modó, ha kineveztetnék, mikor lenne képes kivatalát elfoglalni. 

Kismarton, 1888. szemptember hó 15-én. 
Az Esterházy herczegi zárgondnokság központi 

igazgatósága. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



130. szám. Nagy-Kőrös városnál 700 frt évi fizetés, megfelelő 
erdei lakás, 24 köbméter tűzifa, 20 hold vegyes föld, 2 ló, 2 tehén, 
6 sertés, 2 csikó, 2 borjú, 30 malacz tartására nyári legelőül és 
téli takarmány használhatásra kimutatandó földrészlet használásával 
javadalmazott erdőtiszti állomás előléptetés folytán üresedésbe jővén, 
annak betöltése végett pályázat nyittatik. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. tv.-cz. 12. 
g-ában előirott minősítésüket, a hivatalos magyar nyelv tökéletes 
bírását, az erdőtörvény által kivánt rendszeres üzemtervek elkészí
tésére való képességüket, eddigi alkalmaztatásukat, életkorukat iga
zoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvényeiket f. évi november 
1-ső napjáig a polgármesteri hivatalhoz benyújtsák. 

Elkésetten érkező pályázatok figyelembe nem vétetnek. 
A megválasztott erdőtiszt állását a választás napjától számí

tandó 15 nap alatt elfoglalni köteles. 
Az erdőknek üzemtervei ezúttal más vállalkozó által készít

tetnek el, ha azok helyett időközben részben vagy egészben ujakat 
készíteni, azokat átalakitani kellene, e munkálatokat, valamint az 
erdőgazdasági előírásokat külön díjazás nélkül az erdőtiszt köteles 
elkészíteni, vagy saját költségén más által elkészíttetni. 

Egyébb munkaköre a városi szervezeti szabályrendeletben fog
laltatván, az a gazdatanácsuoki hivatalon megtekinthető, sőt kívá
natra megküldetik. — Kelt Nagy-Kőrösön, az erdőbizottságnak 1888. 
évi szeptember 16-án tartott ülésében. 

Szabó A. 
e. b. elnök. 

1338. szám. Az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál egy erdész
jelölti állomásra 550 frt évi fizetéssel, valamint egy 480 frt évi se-
gélydijjal összekötött I-ső osztályú erdőgyakornoki állomásra ezennel 
pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. g-han 
követelt szakképzettségüket, az államerdészet szolgálatába újonnan 
belépők pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, különösen pedig 
jó látó-, beszélő- és halló képességüket, kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitvány
nyal, valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 



kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
felettes hatóságaik utján folyó évi október 31-éig ide nyújtsák be. 

Nagy-Bányán, 1888. szeptember hó 8-án. 
M. kir. főerdőhivatal. 

Műhely czélokra való fanemüek szállítása, és pedig : 
mintegy 140 -50 m 3 tölgy munkafa; 
mintegy 274"40 m3 szurkos fenyő padlódeszka: 
mintegy 130 m3 puha deszka, lucz- vagy jegeuyefenyőfából és 
mintegy 24 m3 puha lépcsőin, lucz- vagy jegenyefenyőfából, 

melyekre az 1889. év folyamán szükségünk van, egészben vagy rész
ben pályázat utján fognak kiadatni, a méretjegyzékben kitüntetett 
méretek pontos betartása mellett. 

Az 50 krros bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve és a borí
tékon e felirattal : 

„ A j á n l a t 5181/670. A. II. ex 1888. s z á m h o z " 
legkésőbb f. évi november 15-ig déli 12 óráig titkárságunknál (Buda
pesten Mária Valeria-utcza 11. sz.) bérmentve nyújtandók be. 

Az ajánlat vagy az egész szállításra, vagy pedig annak egy 
részére tehető, mely részmennyiség azonban legalább is az egy és 
ugyanazon fanemből, az összes szállítandó mennyiséget magában 
foglalja. 

A benyújtandó ajánlatban az egységár köbméterenként bérmen
tesen állomásunk bármelyikére értve, és a legrövidebb szállító határ
idő teendő ki, nemkülönben azon nyilatkozat is, hogy ajánlkozó 
ajánlatával f. évi november hó végéig kötelezettségben marad. Meg
jegyezzük, hogy a szállítási határidőnek be nem tartása esetében, a 
szállító költségére és veszélyére fog más czégnél az egész megrendelt 
anyag, vagy ha részmennyiségben lenne még hátralékban, megren
delve. 

Az ajánlattal egyidejűleg, budapesti pénztárunknál bánatpénz 
gyanánt, az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 10°/0 készpénz
ben, vagy óvadékképes értékpapírokban teendő le, mely utóbbiak 
azonban 10%-kal a napi árkeleten alul számitandók. 



Elkésve vagy bánatpénz nélkül beérkezett ajánlatok, nemkülön
ben olyanok, melyek hiányosan vannak kiállítva, tekintetbe nem 
vétetnek. A kassá-oderbergi vasút igazgatósága fenntartja magának 
határozottan a jogot, hogy az ajánlók között minden tekintet nélkül 
az árra és feltételekre szabadon választhasson. 

Az általános és különleges szállítási feltételek, továbbá az aján
lattételhez okvetlenül felhasználaudó ajánlati űrlap és a szükségletet 
kimutató részletes összeállítás budapesti anyagszer kezelőségünknél 
50 kr lefizetése mellett megszerezhetők. 

Budapest, 1888. szeptember havában. 
A cs. Jcir. szab. kassa-oderbergi vasút igazgatósága. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 
A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 

kir. ministeriumnak 1888. évi 12.633. szám alatt kelt engedélye 
alapján Baranyamegyébe kebeletett Piskó község (szt.-lőrinczi járás) 
volt úrbéreseinek tulajdonát képező és a luzsoki határban fekvő erde
jében 970 drb dongafa termelésre és egyébb műszaki czélokra alkal
mas kocsános tölgy fog folyó évi október hó 14-ik napján, délelőtti 
10 órakor, zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen Piskón 
a község házánál eladatni. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy a 18.679 frt becsárnak, 
mint a kikiáltási árnak 10%-át, vagyis 1867-9 frtot bánatpénz fejé
ben, az árverés megkezdése előtt az árverező megbízott kezéhez 
fizessék le. A mefelelő bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok az 
árverezést megelőző nap, vagyis október hó 13-ának, esti 6 óráig 
fogadtatnak el. 

A vételár lefizetésére, valamint a kihasználásra vonatkozó fel
tételek Piskón a község házánál és Oszrón a körjegyzői hivatalban 
betekinthetek. 

Piskón, 1888. évi szeptember hó 10-éu. 
Kis Lörincz Péter, Kenfner Lajos, 

községi biró. körjegyző. 



Faeladási hirdetmény. 
10.153/1888. szám. Az alulirott tanács ezennel közhirré teszi, 

hogy Brassó város közönsége a tulajdonát képező erdők évi hozamá
nak, és pedig a város területén fekvő bükk, lucz, jegenyefenyő és 
tölgyerdők 8735 m3 tiszta törzsműfa és 20865 m3 tűzi hasáb és 
dorongfa termésének, továbbá a Törcsvári területen fekvő bükk, lucz
fenyő és jegenyefenyő erdők 1690 m3 tűzifa, műfa és 4550 m3 hasáb 
és dorongfa termésének tövön való kihasználását a nagyméltóságú 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministeriumhoz jóváhagyás végett 
felterjesztett rendszeres gazdasági üzemterv alapján ajánlati tárgyalás 
utján az első s esetleg a második félfordaszak tartamára, vagyis a 
városi területen lévő városi erdőgoudnokságban 1886-tól 1895-ig, 
esetleg 1905-ig, a városi területen lévő tömösi gondnokság és a 
törcsvári területen lévő törcsvári gondnokságban pedig 1887-től 
1896-ig, esetleg 1906-ig terjedő időre eladni szándékozik. 

A részletes ajánlati és szerződési feltételek Brassó város erdő
hivatalánál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Ajánlattevők 50 kros bélyeggel ellátott és lepecsételt ajánlatai
kat legkésőbb folyó évi november 15-ének délelőtti 11 órájáig Brassó 
város polgármesteri hivatalhoz nyújthatják be. 

Az ajánlatok a városi területek és törcsvári területen lévő er
dőkre nézve s egyik vagy másik fanemre nézve »n3-enként teendők 
s a megajánlott átlagár számmal és szóval is kiírandó. Ezenkívül az 
ajánlatban határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az ajánlati és 
szerződési feltételeket ismeri s azoknak magát feltétlenül aláveti. 

Az ajánlathoz az egy évi hozamra nézve megajánlott összes 
árnak 10 u / 0 " a melléklendő bánatpénzül. Végül az ajánlatban az aján
lattevő neve és lakhelye világos Írással kiteendő. 

Az ajánlatok felbontása 1888. november 15-én délután 5 órakor 
történik a városi polgármesteri hivatalban. 

Brassó, 1888. szeptember 27. 
A városi tanács. 



Árverési hirdetmények. 
A vinkovczei kir. főerdőhivatalnál f. évi október 25-én az alábbi kimutatásban foglalt és a termé

szetben már kijelölt erdőrészekben található tölgy és más törzsek nyilvánosan el fognak árvereztetni. 

A z e r d ő r é s z T ö r z s e k s z á m a Megbecsült famennyiség 
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hold • öl í© 03 k ö b m é t e r frt 

1 J a s e n o- Ilina greda 1 51 80 1545 192 5745 5150 679 50941 
2 v a c Cadjavski bok 3 83 496 1180 88 384 1296 4825 3770 238 1664 2585 46293 

8 L i p o v l j a n e öardacinska 
greda 8 133 912 1975 232 556 415 8848 4942 1072 2391 415 83192 

4 
R a i ó 

Suse 21 58 1520 877 538 1262 3344 2714 ~1624 1716 29696 
5 R a i ó .iavicka greda 19 9 1136 806 1014 . 711 

6 
N e u g r a -

d i s k a 

Medjustru-
govc 22 45 1340 1969 318 707 136 4869 6031 337 933 82 41748 

7 
N e u g r a -

d i s k a 
A. 

Medjustru- 23 55 16 857 2490 2388 3593 1668 226S1 
N e u g r a -

d i s k a 
A. 

Medjustru-

8 gove 
B. 

23 18 832 59 1498 265 454 1004 3389 

9 É u p a n j e Slavir 1 121 1136 4237 2 41 40 18035 18786 16 468 273 158434 
10 Nemee Gradina 17 62 928 3488 1 112 5 11339 11433 6 896 _ 4 0 96526 
11 M o r o v i c Neprecava 23 Ü 6 1472 384 "49 362 8 1155 1526 194 ~ 7 2 2 3 6 11039 
12 J a m i n a zWavinac 32 104 128 2005 2003 1617 1315 8250 10374 3981! 6426 600 87953 

összeg 871 396 18576 7487 4509 4477 69063 68773 9615 16304 5717 632573 



Az általános árverési feltételek a következők : 
1. Az árverés szóbeli ajánlatok kizárásával, Írásbeli ajánlatok 

átvétele utján eszközöltetik. 
2. Az ajánlatok, hogy figyelembe vehetők legyenek, legkésőbb 

1888. évi október 25. napjának délelőtti 11 órájáig a főerdőhivatal 
iktató hivatalánál benyújtandók, s az ajánlatokhoz azon famennyiség 
becsértékének, melyre ajánlat tétetik, 5°/ 0-a csatolandó. 

Később érkező ajánlatok nem vétetnek figyelembe. 
3. Minden ajánlattevő köteles ajánlatában határozottan kijelen

teni, hogy előtte az árverési feltételek ismeretesek, és hogy ő ezeknek 
minden fentartás nélkül aláveti magát. 

4. Az ajánlatok kellően lepecsételendők és a borítékok a követ
kező felirattal látandók el : „Ajánlat a vinkóvczei kir. főerdőhivatalnál 
1888. október 25-én árverezésre bocsátott törzsfák megvételére. 

5. A vételár fele azon ajánlattevő által, kinek ajánlata elfogad-
tatik, az erre voatkozó értesités megtörténte után 14 napon belül, a 
maradék pedig legkésőbb 1888. évi deczember végéig lefizetendő. 

Az árverés részletes feltételei a vinkovczei kir. főerdőhivatalnál, 
vagy az illető erdőgondnokságoknál bármikor megtekinthető. 

Vinkovcze, 1888. szeptember 16. 
Kir. főerdőhivatal. 

1352. szám. Egyesült Besztercze-Naszód vármegyébe kebelezett 
Uj-Radna község elöljáróság részéről közhírré tétetik, miszerint a 
község tulajdonát képező és havasi határon fekvő úgynevezett „in 
fatia cruciloru opcina cruci" fenyves erdőből 1889. évre esedékes 
41 hold (1600 • öl) illetmény 1888. év október hó 14-én d. e. 
10 órakor Uj-Radna községi irodájában nyilvános árverésen fog el
adatni. A kikiáltási ár 100 frtba holdankint állapíttatott meg. 

Árverezni óhajtók kötelesek a kikiáltási árnak, ha belföldiek 
10%, ha külföldiek 15°/0-ot biztosítékul az árverezési bizottság kezé
hez az árverezés megkezdése előtt kézpénzül vagy elfogadható állami 
papírokban letenni. 

írásbeli lepecsételt és kellően felszerelt és azon záradékkal 
ellátott zárt ajánlatok, hogy az árverési feltételeket ismerik, és azo
kat minden kifogás nélkül elfogadják és kellő bánatpénzzel ellátva 
vannak, elfogadtatnak a szóbeli árverés megkezdéséig. 

ERDÉSZETI LAPOK. in 



Az árverési feltételek Uj-Radna községi irodában, a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. — Uj-Radna, 1888. szeptember hó 16-án. 

A község elöljárósága. 
Cosina Catulus, Fogarasy Gyula, 

főbiró köz. jegyző. 

4962. szám. Alulírott főszolgabíró által ezennel közhírré téte
tik, hogy Sarkad község tulajdonát tevő 300 darab túlkoros tölgyfa 
folyó évi október hó 30-ik napján délelőtti 9 órakor Sarkad község
házánál 2500 forint kikiáltási becsárral azonnali készpénzfizetés mel
lett elárvereztetik. 

Az árverési feltételek alulírott főszolgabíró hivatalos helyiségé
ben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Ilosva, 1888. szeptember 25-én. 
Pintér József, 

helyettes főszolgabíró. 

9963. szám. Rákos község úrbéres közönsége erdejében talál
ható műszaki czélokra alkalmas 2890 darab ág, csúcs és hulladék
részek nélkül szakértőileg 65.480 forintra becsült tölgyfa, a fo lyó 
é v i n o v e m b e r h ó 10-ik n a p j á n d é l e l ő t t i 10 ó r a k o r Rá
kos községben vezetésem alatt tartandó s zárt ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

A becsérték 10%-ának megfelelő bánatpénzzel ellátott szabály
szerű zárt ajánlatok az árverés megkezdésének órájáig kezeimhez 
benyújtandók vagy posta utjáu kellő időben beküldendők, később 
vagy egyébként érkezendő ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Részletes feltételek az alispáni irodában, a munkácsi járás fő
szolgabírójánál és Rákos községházánál megtekinthetők. 

Beregszász, 1888. évi október hó 5-én. 
Jobssty L., 

alispán. 



1241. szám. Szék város nagyközség elöljárósága — a kép
viselő testületnek 27/1888. szám alatti határozata folytán — ezen
nel köztudomásra juttatja, miszerint a község tulajdonát képező 
és az erdőüzemterv szerint kihasználni engedélyezett 62. 1 8 kat. hold 
területű 14 éves sarjerdő, valamint 3. 2 kat. hold területű 30 éves 
szálas erdő fatermése, összesen 1200 frt becsárban folyó 1888. évi 
október hó 25. és következő napjain, mindenkor d. e. 10 órától 
kezdődőleg tartandó nyilvános árverésen itt a helyszínén el fog 
adatni. 

Mire árverezni kívánók azzal hivatnak meg, hogy a fenntjelzett 
erdőterületek faterméke különböző becsár melletti apróbb táblákra 
lévén felosztva, minden egyes tábla felett külön árverés fog tartatni, 
és hogy az árverezés részletes feltételei a hivatalos órák alatt a jegy
zői irodában megtekinthetők. 

Széken, 1888. október hó 2-án. 
Székváros nagyközség elöljárósága. 

Budai Mihály, • Sallai András, 
főjegyző. főbíró. 

H i r d e t m é n y . 
2963. szám. S z e n t p é t e r község tulajdonát képező tölgy

erdőből, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister ur 
ő nagyméltóságától 1888. január 14-én 58.893/11. 1887. szám alatt 
engedélyezett ideiglenes üzemterv alapján 32 katasteri hold kiterje
désű osztagban lévő fatömeg kihasználása czéljából 1888. o k t ó b e r 
13-án d é l e l ő t t i 10 ó r a k o r nevezett község irodájában, a hol a 
kihasználandó fatömeg felmérése, felbecsülése, nemkülönben az árve
rési bővebb feltételek a hivatalos órák alatt bárki által betekinthetők, 
egy zárt ajánlati versenytárgyalás fog megtartatni, mely azon meg
jegyzéssel hozatik köztudomására, hogy vállalkozók szabályszerűen 
felszerelt és kiállított ajánlataikat a megfelelő 10%-os bánatpénzzel 
ellátva, a tárgyalás kezdete előtt beadni felhivatnak. 

Földvár, 1888. szeptember hó 24-én. 
Brassóvármegye alvidéki járás fbszólgabirósága. 



Pályázati hirdetmény I. és II. rendű bükk talpfák és 
bükk váltó talpfák szállítása iránt. 

74.683. szám. Miután a m. kir. államvasutak czéljaira a jövő 
években szükségelt talpfák szállítására nézve a folyó évi július hóban 
kiirt pályázat, az alább kitüntetett szükségletekre nézve elfogadható 
eredményre nem vezetett, ezen szükségletek szállításának biztosítá
sára ezennel ujabb pályázat hirdettetik. 

Az 1890. évtől kezdve évenként az alábbi bükktalpfák szük
ségeltetnek, melyek telítésére esetleg alkalmas helyen telítő telep fog 
felállíttatni. 

Szállítási év Mely vonalak számára 

I-ső rendő Il-od rendű 

Szállítási év Mely vonalak számára ütközési közbenső ütközési | közbenső Szállítási év Mely vonalak számára 

b ü k k t a l p f a 

1890-től 
kezdve egy
másután kö
vetkező 3, 
esetleg 5 
éven át 

a szegedi üzletvezetőség 
vonalai számára 20000 105000 24000 1890-től 

kezdve egy
másután kö
vetkező 3, 
esetleg 5 
éven át 

a zágrábi üzletvezetőség 
vonalai számára 3000 25000 1 

1890-től 
kezdve egy
másután kö
vetkező 3, 
esetleg 5 
éven át évenként összesen 20000 105000 3000 49000 jj 

Ezenkívül a zágrábi üzletvezetőség vonalai számára évenként 
185 w 3 bükk váltó talpfa. 

A szállítási feltételek következők : 
1 . A talpfák a 24.722/76. sz. alatti általános, és a bükk talp

fák szállítására nézve fennálló 36.346/85. sz. különleges, végre a 
bükk váltó talpfák szállítására vonatkozó 74.683/88. sz. különleges 
szállítási feltételek szerint szállitandók. 

2. A fenti feltételek úgyszintén a váltótalpfák méretjegyzéke, 
a melyből a használatban lévő méretek kivehetők, a pályázati határ
időig naponként a hivatalos órák alatt az anyagbeszerzési szakosz
tálynál, (Budapest, Andrássy-ut 75. sz.) megtekinthetők, vagy a 
vételár lefizetése, vagy beküldése mellett megszerezhetők. 

Az általános feltételek egy példánya 25 kr, a talpfákra vonat
kozó különleges feltételek egy példánya 15 kr, a váltótalpfákra vo
natkozó különleges feltételek és méretjegyzékek díjtalanul adatnak. 



3. Mindegyik ajánlóról feltételeztetik, hogy ezen szállítási fel
tételeket ismeri és egész terjedelmekben elfogadja. 

4. Az 1890. évre biztosítandó bükktalpfákból az esetben, ha az 
1889. augusztus hó végével megnyitandó gradiska-bródi vonal hasz
nálata szükséges nem lesz, kétharmadrész 1889. évi május 1-től 
szeptember 30-ig egyenlő havi részletekben, egyharmadrész pedig 
1890. évi február 1-től ápril hó l-ig lesz szállítandó; hasonló meg
osztással s időben szállitandók a többi évek szükségletei is az egy
másután következő egyes években. 

A váltótalpfák végre az illető szállítási év február hava végéig 
szállitandók be. 

Ha a beszállításnál a gradiska-bródi vonal használata feltéte
lezve lesz, ez esetben az 1890. évi szükségletnek csak egyharmad 
része lesz 1889. év nyarán, a további kétharmadrész pedig 1890. 
február hó 1-től ápril hó 31-ig beszállítandó. 

A szállítási határidők be nem tartása esetén jogában álland a 
m. kir. államvasutak igazgatóságának, a szállító keresetéből, esetleg 
óvadékából a késedelem minden napja után, minden elkésve szállított 
darab talpjáért egy tized krajczárt, és minden elkésve szállított 
váltótalpfáért 4 krt birságképeu levonni. 

5. A m. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja magának 
azon jogot, hogy szállításra szerződésileg átengedett talpfák évenkénti 
mennyiségét minden évben tizszázalékkal felemelhesse vagy leszállít
hassa, a váltótalpfák szállítandó mennyiségét pedig évről-évre külön 
állapithassa meg; a tényleges megrendelés a megállapított évi meny-
nyiséget 10%kal szintén meghaladhatja, vagy azon alul maradhat. 

A szállítás kedvező árak esetén 3, esetleg 5 évre fog áteuged-
tetni, ha a szállítás 5 évre engedtetnék át, a m. kir. államvasutak 
igazgatóságának jogában álland a szerződést a két utolsó évre nézve 
felmondani. 

6. Az erdők, a melyből a talpfák vágatni fognak, az ajánlatban 
minden kétséget kizáróan megnevezendők. 

7. Az ajánlatban a szállítási év, a melyre a talpfák ajánltatnak, 
továbbá az egységi árak számokkal és betűkkel világosan kiteendők. 

Az egységi árak a talpfákra nézve darabonként, a váltótalp
fákra nézve pedig m'-enként teendők ki, és pedig a talpfáknál külön 
az I. és külön a II. rendüekre nézve. 



8. A talpfák és váltótalpfák a m. kir. államvasutak vonalainak 
valamely állomására bérmentve ajánlandók, és ugyanott lerakandók 
lesznek, a beszállítási helyek az ajánlatban pontosan megnevezendők. 

Ütközési talpfák helyett közbensők el nem fogadtatnak. 
9. A szállító köteles lesz a munkaképtelenné vált, vagy elhalt 

és nyugdíjigényre nem jogosított alkalmazottak, illetőleg családtag
jaik segélyezésére létesített alaphoz, a szállításai után érdembe ho
zandó összegek Vio ( e 8 y tized) százalékával adományképen hozzá
járulni, mely járulék a kifizetés alkalmával levonásba fog hozatni. 

10. Az 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve ezen 
külczimmel : 

„ A j á n l a t t a l p f á k r a 74.683/88. számhoz", 
1888. október hó 22-én déli 12 óráig az anyagbeszerzési szakosz
tálynál benyújtandók, vagy oda posta utján beküldendők. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 
5°/ 0 készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 
1888. évi október hó 20-ának déli 12 óráig a m. kir. államvasutak 
budapesti főpénztáránál leteendő. Az ajánlatban a megtörtént letétel 
megemlítendő és arról nyert letéti jegy azonban az ajánlathoz nem 
csatolandó. 

11. Mindegyik ajánlattevő ajánlatával az a felett hozandó ha
tározatig feltétlenül kötelezettségben (szóban) maradni kénytelen. 

Megegedtetik, ugy az egész kiirt mennyiségre, mint annak csak 
egy részére, vagy csak egyes évekre aláulatot tenni. 

12. Ezen feltételekből eltérő ajánlatok, továbbá olyanok, melyek 
nem a kitűzött határidőig érkeznek, vagy táviratilag tétetnek; végre 
oly ajánlatok, melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett, 
figyelembe vételre nem számithatnak. 

Végre a m. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja magának 
a jogot, hogy az ajánlók közt, tekiutet nélkül az ajánlat feltételeire, 
szabadon választhasson; továbbá, hogy az ajánlott mennyiségből tet
szés szerinti részmennyiség szállítását is átengedhesse olyformán, 
hogy ajánlók az ily részbeni szállítást is elfogadni köteleztetnek, ha 
csak ajánlatukban világosan ennek ellenkezőjét ki nem kötötték és 
végre, hogy a czél elérésére másféle intézkedéseket is tehessen. 

Ezen közzétett pályázati hirdetmény kiegészítéséül pótlólag kö
zöljük, miszerint az említett ajánlati tárgyalás eredményétől fog 



függeni, hogy a pályázatra bocsátott bükktalpfák és váltótalpfák 
telítésére szükséges uj telítő telep hol fog felállíttatni. 

Budapest, 1888. október hó 13-án. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága. 

Árlejtési hirdetmény. 
42.941. számhoz. A m. kir. távírda 1889. évi 23.407 darab 
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 mi 20.835 drb 8 m és 450 drb 10 m hosszú távirdaoszlop 
szükségletét Írásbeli ajánlatok alapján kívánván beszerezni, felhivat
nak mindazok, kik a 131 külön lerakó helyen átadandó fentebbi 
oszlopmennyiség egy vagy több részletének szállítására vállalkozni 
óhajtanak, hogy az előirt módon felszerelt Írásbeli ajánlataikat leg
későbben folyó évi október hó 15-én déli 12 óráig a közmunka és 
közlekedésügyi m. kir. ministerium segédhivatali igazgatóságához 
nyújtsák be. 

A pályázati feltételeket, valamint az egyes rakhelyek megneve
zését és az ezeken átadandó oszlopok mennyiségét tartalmazó kimu
tatás a közmunka és közlekedésügyi m. kir. ministeriumban (Buda
pest, Széchényi-utcza 2.), továbbá a m. kir. posta- ós távírda igaz
gatóságoknál, a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Budapesten, 1888. szeptember 19. 
A közmunka és közlekedésügyi m. kir. ministeriumtól. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

H i r d e t m é n y . 
1556/1888. szám. Coburg herczeg ő fensége erdőrendezőségé

hez Nagy-Rőczére, körülbelől egy évi tartamra — esetleg hosszabb 
időre — erdészeti akadémiát végzett és térkép rajzolásban kitűnő 
jártassággal biró két fiatal ember vétetik fel 1 frt 50 kr napidíjjal, 
szabad lakással és fűtéssel. 

Ajánlkozók akadémiai bizonyítványaikkal felszerelt folyamod
ványaikat alólirt erdőigazgatósághoz Jolsvára (Gömörmegye) lehető 
mielőbb küldjék be. Coburg herczegi erdőigazgatóság. 



Haszonbérleti hirdetmény. 
2188. szám. Az E s t e r h á z y h e r c z e g i z á r g o n d n o k s á g 

k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g a ezennel közhírré teszi, hogy a herczegi 
hitbizományhoz tartozó, Sopronmegyében fekvő és a pecsenyédi, 
lakompaki, kaboldi, német-kereszturi, valamint az Alsó-Ausztriában 
fekvő schwarzenbachi uradalomhoz tartozó mintegy 18.356 k. holdra 
terjedő, rendszeresen beosztott és rendezett szál- és kis részben sarj
erdőket 1890. évi november l-jétől egymásután következő 20 évre 
haszonbérbe óhajtja adni. 

A vonatkozó üzemtestek táblázata és a haszonbéri szerződés 
mintája, a melynek alapfeltételeitől eltérés nem engedtetik meg: a 
herczegi zárgondnokság közp. igazgatóságánál Kis-Martonban vannak 
letéve, a hol azokat a vállalkozni óhajtók f. év i a u g u s z t u s hó 
1-től fogva átvehetik. 

A központi igazgatóság a czim és utolsó postának közlése mel
lett teendő felszólításra ezen adatokat posta utján is megküldi. 

Ajánlatok csak Írásban fogadtatnak el, még pedig fo lyó év i 
n o v e m b e r 1 - j é i g a központi igazgatóságnál Kis-Martonban 
(Sopronmegye). 

A tárgyalások csak e határidő leteltével fognak megindittatni 
azon vállalkozókkal, a kiknek ajánlatát az igazgatóság az alkudozások 
alapjául elfogadhatónak találja. 

A tárgyalási határidők kitűzését és a sorrend megállapítását, a 
melyben a jelentkezett vállalkozók a tárgyalásra meghivatni fognak, 
az igazgatóság minden megszorítás nélkül magának fentatja. 

Közvetítők alkalmazása kizáratik. 
Kis-Marton, 1888. évi július 20-án. (3—3) 

Az Esterházy herczegi zárgondnokság központi 
igazgatósága. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



Árverési hirdetmény. 
4353. számhoz. A dobresti m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó 

„Király" és „Dobrest" nevü erdő Reupatak és Vidapatak A. B. üzem
osztályaiba évenkint letarolható mintegy 20.000 ma bükk haszonfa, 
hasáb tűzifa és dorongfa, a 90 kr, 40 kr és 10 kr tőértékének kiki
áltási ára mellett 1888. évi november 5-ik napján tartandó árverési 
tárgyalásra délelőtt 10 óráig az alulirt erdőigazgatósághoz benyúj
tandó és az összes, mintegy 48°/ 0 haszonfa, 30% hasáb tűzifa és 
22% dorongfa értékének 10% bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánla
tok utján 1889. évi január 1-től 1898. évi deczember végéig terjedő 
10 évi kihasználási időtartamra áruba fog bocsáttatni. 

Az Írásbeli ajánlatokban ajánlattevő tartozik százalékban kife
jezni, hogy mely ártöbbletet ígér, továbbá határozottan kiteendő, hogy 
ajánlattevő az alulirt erdőigazgatóságnál betekinthető árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti. 

Kolozsvártt, 1888. október hó 14-én. 

A m. kir. erdőigazgatóság. 

(Utáunyomat nem dijaztatik.) 




