
HMeti-flielléüet az „Erdészeti Lapok" 1898. évi XII. fiizetéta 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

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

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
é s másoknak. 

Reyolyerek, 
r e g , y v e r e ' 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 vágfó m i n d e n n e m ű c z i k k i e k 
BÉCS, Ottakring f < 1 T T P H T Raktár BÉCS, 

Festgasse 1113. Í T Ü L >3 Ö Há JA)  \ J 1 1 \f  J L I., Kohlmarkt 9, 

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

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

••"optikai távolságméréssel.'TH 
A r S S fxttól felfelé. 

M é r t i - a s z t a l o k a t i i e z g e s v o i i a l z í í k k a l , mérf i -
s z a l a g o k a t , f'aatlaltfkat, r a j z e s z k ö z ü k e t , t erű-
le lmero'ket (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készit a legpontosabb kivitol biztosításával 

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

Bécs, (T.f Kohlmarkt 8,) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve* 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (2. XX. JC.) 
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Yetómakk. 
Szlavóniai vetömakkot, 90—95%-nyi csirázóképesség kezessége 

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

Sziszeken. Planer  Károly. 
(4. IV. 7.) 

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

gyűjteménye kivánatra bérmentve küldetik. 
(5 III 6) 

Kocsános tölgy vető-makkot 
elösmert jó minőségben és gondosan kiválogatva szállít a gróf 
Schönborn-uradalom igazgatósága Munkács. 

(6 II 3) 

Végzett erdőőri szakiskolai növendék állást keres. — Czime: 
Polonyi Kálmán Herczegfalva (Fehér vm.). (7) 
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Pályázat famesteri állomásokra. 
6886 1898. szám. — Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság ke

rületében Kolozsvár székhelyivel négyszáznyolezvan (480) forint 
évi fizetés mellett egy 1. osztályú és Torda székhelylyel négyszáz-
busz (420) forint évi fizetés mellett egy II. osztályú famesteri állo
más jött üresedésbe és mindkét állomással a rendszeresített egyéb 
illetmények is egybekötvék. 

Ezen állomások betöltéséhez a kőmives- és ácspalléri vizsga 
letételén kivül szükséges a vizi és polgári építkezésekben, illetve 
az ezekre vonatkozó tervek és költségvetések készítésében való 
jártasság; az építkezéseknek a megállapított tervek és költség
vetések szerénti vezetésére való gyakorlati képesség okmányokkal 
való igazolása. 

Felhivatnak ezen állomásokat elnyerni óhajtók, miszerint ép, 
erős testalkatukat, különösen jól látó, halló- és beszélőképességü
ket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, életkorukat és illetősé
güket anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal fel
szerelt folyamodványaikat az 1899. évi január lö.-éig ezen magy. 
kir. erdőigazgatósághoz, még pedig az állaniszolgálatban levők 
felettes hatóságuk, magánosok pedig az illetékes közigazgatási 
hatóságok utján benyújtani. 

Kolozsvárt, 1898. évi deczember hó 28.-án. 

(8) M. Jcir. erdöigazgatóság. 

Árverési hirdetmény. 
15238 98. kig. szám. — A mihálkai volt úrbéresek erdejé

ből eladásra engedélyezett 400 darab műfára alkalmas, gyöktőn és 
mellmagasságban kibélyegzett tölgyfa 1899. év január 23.-án dél
előtt 10 órakor Mihálkán, a gör. kath. lelkészlak helyiségében, 
zárt írásbeli és nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

A fonti fakészlotböl a mellmagasságban 330 törzs 24—43 
cm., 70 törzs 43—74 cm.  átmérőjű. A 400 törzsben mintegy 350 
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köbméter fatömeg van. Becsár mint kikiáltási ár 2433 frt, bánó
pénz 250 forint. 

Bánópénzzel ellátandó zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli ár
verés megkezdéséig alólirt árverést vezető kezeihez benyújthatók. 
Az ajánlatban kiteendő, hogy árverelö az árverési feltételeket 
ismeri s magát azoknak feltétlenül aláveti. 

A részletes árverési felételek a huszti szolgabírói hivatalnál, 
a nagyágvizi m. kir. erdőgondnokságnál s a sófa'.vi körjegyzőnél 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Huszt, 1898. deczember 10.-én. 
(9) Torna  Jenő,  főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
2292 98. szám. — Bereczk község (Háromszék vármegye) 

tulajdonát képező „l'áltin" nevü erdörész ,,C -' üzemosztály I. tag
jának 1 —12. osztagaiban összesen 948'8 k. holdon található és 
szakértői, becslés szerént 132,273 tömörköbméterben megállapított 
lucz- és jegenyefenyő műfa, melynek egyszerre leendő eladása a 
2754 1 i—898. számú magas rendelettel engedélyeztetett, 1899. évi 
január hó 15.-én Bereczk községházánál Írásbeli zárt ajánlattal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 26,459 frt 60 kr., azaz Huszonhatezernégyszáz-
ötvenkilencz forint 60 kr. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése 
előtt a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát bánatpénz gyanánt az ár
verező biztos kezéhez letenni. 

írásbeli zárt ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverés meg
kezdése előtt nyújtandók be, szintén fenti összegű bánatpénz, 
vagy óvadékképes értékpapír melléklendő. Utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Megjegyeztetik, hogy az eladás tárgyát képező erdörész 
Oitoz-teleptől — a honnan 12 hm.  hosszú müut vezet Bereczk 
községig — mintegy 17 hm.  távolságra fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek Bereczk község elöljáró-
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ságánál és a bereczki m. kir. erdőgondnokságnál — hol vevő 
bővebb felvilágosításokat kaphat — bármikor megtekinthetők. 

Bereczk, 1898. évi november hó 30. 
Bálás Pál,  Farkas  Ignátz, 

jegyző. k. biró. (1.0) 

Árverési hirdetmény. 
15,958/1898. sz. — Máramaros vármegyében fekvő Ütvösfalva 

község Dnbrova nevü erdejéből eladásra engedélyezett gyöktőn és 
mellmagasságban kibélyegezett s mintegy 2908 köbméter fatömeg-
gel biró technikai czélokra alkalmas 1600 darab tölgyfa a jövő 
1899. évi január 24.-én Ötvösfalván a községházánál nyilvános szó 
és írásbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 17190 frt 50 kr., mint becsár, bánatpénz 
1700 frt. 

Vételár felerésze az árverést követő 8 nap alatt, másik fele
része a fadöntés megkezdésekor fizetendő. 

Bánópénzzel ellátandó zárt Írásbeli ajánlatok, melyekben 
árverezők kijelenteni tartoznak, hogy az árverési feltételeket isme
rik s magukat azoknak alávetik, a szóbeli árverés megkezdéséig 
alólirt árverést vezető kezeihez benyújthatók. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Bészletes árverési feltételek Ötvösfalva község elöljáróságá

nál s a huszti szolgabírói hivatalnál megtekinthetők. 
Kelt Huszton, 1898. évi deczember hó 20.-án. 

(11) Torna  Jenő, 
főszolgabíró. 

Főerdész kerestetik 
ki a magyar és német nyelvet tökéletesen birja, tótul beszél s a 
magyar erdő4örvények 36. §-hoz előirt képzettséggel bir, nős, fiatal, 
erőteljes, erélyes s lovagolni tud. Óvadék 500 forint, magyar és 
német nyelven irt kérvények bizonyítványaiknak másolataival, 
melyek vissza nem adatnak, eddigi tevékenységeik és járulékaik 

megjelölésével intézzék ezen lap kiadó-hivatalához. 
(12.1 .2.) 
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Faeladási hirdetmény. 

Pályázat erdészi állásra. 
Az ó-lublói nagy-községi erdészi állásra, mely évi 800 frt, 

azaz nyolczszáz forint készpénz fizetés, szabad lakás, esetleg 120 
forint lakpénz, 4 drb szarvasmarha legeltetése, 3—4 fuvar szénára 
való rét haszzonélvezete, 32 köbméter hasábfa az erdőben és 

16,632/1898. sz. — Közhírré teszem, hogy a gy.-patai telke
seknek. Gyöngyös-Pata nagyközség (Gyöngyös mellett, Heves vár
megyében.) határában fekvő „Jobbágyi hegy" nevü erdejében, az 
idei 29573. sz. földm. ministeri magas rendelettel az 1899. év 
tavaszán, egészben és cserhántás utján leendő kihasználásra 
engedélyezett 56'25 kat. hold kiterjedésű vágásterületen levő 1856 
ürköbméter hántott tűzifára és 1519 métermázsa kéregre becsült, 
20 éves tölgyfaállomány, Gy.-Páta község közházánál, 1899. évi 
január hó 14.-ik napján délelőtt 10 órakor tartandó nyilvános ár
verésen, tövön eladatik. 

Az árverési határidőt megelőző nap déli 12 óráig szabály
szerűen kiállított, zárt írásbeli ajánlatokat is elfogadok. 

Kikiáltási ár gyanánt 4894 frt állapíttatott meg, a melyen 
alól a fa- és kéreg-állomány az árverésre megszabott határnapon 
nem fog eladatni. 

Az első árverés netalán való sikertelensége esetén az uj 
árverésre kitűzött határidőt, ezen az uton közölni fogom, megje
gyezvén, hogy ezen második árverés alkalmával a kikiáltási árt 
10°/o-al apasztani fogom. 

Tájékozásul megemlítem egyben, hogy a szóbanforgó erdő 
közvetlen a jó karban levő gyöngyös—pásztói vármegyei ut mellett 
vasúti állomás közelében fekszik. 

Az általános árverési és a részletes szerződési feltételek, 
továbbá a részletes becslésről szóló jegyzék irodámban, az egri 
m. kir. erdőgondnokságnál és Gy.-Pata nagyközség közházánál, a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Gyöngyös, 1898. deczember 20.-án. 
(13) Biró  József, 

járási főszolgabíró. 
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épitöfa kiszolgál látásúnál vagy erdöeladásnál minden törzs után 
járó 3 kros törzspénzböl álló javadalmazással van ellátva, ezennel 
pályázat nyittatik. 

Pályázni kivánók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
36. §. alapján megkívántató szakképzettségüket igazoló okmányok
kal felszerelt folyamodványukat a Szepes vármegyei ó-hiblói járás 
főszolgabírójához nyújtsák be 1899. évi február hó 15.-ig, mert 
a későbben érkezettek már nem fognak tekintetbe vétetni. 

A választás 1899. évi február hó 17.-én d. u. 3 órakor 
Ó-Lubló község községi házánál fog megejtetni. 

E helyt megjegyeztetik, hogy azon esetben, ha a község 
erdeinek a kezelését az állam veszi át, a megválasztatandó erdész-
szel szemben a községet semmiféle kötelezettség nem terhelendi. 

Ó-Lublón. 1898. évi deczember 19 én. 
(14) A  főszolgabíró. 

Van szerencsénk köztudomásra hozni, hogy Kassán egy tel
jesen modern berendezésű magpergetőt állítottunk föl s ennek 
következtében a legkitűnőbb minőségű fenyőmagvakat hozzuk for
galomba. 

Magpergetönk szakértő  erdészek  vezetése  s  a  kassai  cdiami 
magvizsgáló állomás  állandó  ellenőrzése  alatt  áll.  Csak kifogásta
lanul csirázó magvakat szállítunk, kizárólag csak varratlan és 
plombirozott zsákokban. Minden  egges  zsákban  az  állami  magvizs-
gáló cUlomásnak  a  csirázási  képességét  igazoló  bárczája lesz  s  minden 
egyes zsák  ugyancsak  a  nevezett  állomás  által  hivatalosan  ólom-
zároltatik, s igy a magvak  kitűnő  csiraképességére  vonatkozólag  a 
legmesszebb menő  garantiát  nyújtjuk. 

Megrendeléseket bármily mennyiségre a legjutányosabb árak 
mellett elfogad, avagy kívánatra árjegyzékei küld 

a felsőmagyárországi  magpergetö  vállalati 
(15.1.3.) igazgatósága  Kassán. 

Árverési hirdetmény. 
Ungvármegyei Gerény község v. urb. tulajdonát képező, az 

ungvári vasúti állomástól 5 kilométernyi távolságban fekvő 132 
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kat. holdnyi erdőterületen hivatalosan 12269 írtra becsült 4000 db. 
tölgyfa a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministeriumnak 
1898. évi szeptember hó 13.-án 56128/1/3. sz. a. kelt magas ren
delete értelmében nyilvános árverésen eladó lévén, ezen árverés
nek Gerényben a községházánál leendő megtartására 1899. évi 
január hó 17.-ik napjának reggeli 10 óráját azon figyelmeztetés
sel tűzöm ki, hogy venni szándékozók tartoznak a becsárak 10°,o-át 
vagyis 1226 forintot bánatpénzül letenni, továbbá, hogy az árve
rési és szerződési egyéb feltételeket alólirott m. kir. vezető erdő
gondnokságnál megtekinthetik. 

Ungvárt, 1898. évi deczember hó 17.-én. 

(16) M.  kir.  vezető  erdőgondnokság. 

Hirdetmény, 
Az ez iránt nyert felhatalmazás alapján Zsiberk község 

részére az 1899. év tavaszán elültetendő 100.000 db. erőteljes és 
ép erdeifenyő-csemetét keresek megvételre. 

Ajánlatok az ár megjelölésével álulirt erdőgondnoksághoz 
intézendők. 

Kőhalom, 1898. deczember hó 22.-én. 

(17) Járási  erdögondnokság. 

SZCŰJŐ József  s. k., 
járási főerdész. 

Botfaeladási hirdetmény. 
4706,1898. sz. — Alulírott m. kir . erdöhivatal Írásbeli aján

lati tárgyalás utján áruba bocsátja a parasznyai, mocsolyási, 
diósgyőri és ujhutai m. kir. erdögondnokságok kerületében a rend
szeres erdőgazdasági üzemtervek szerint az 1899—1908. években 
kihasználandó hozamterületeken, illetve a soóvári m. kir. erdő
hivatal által évenként kijelölendő használati területeken található 
som, vadmeggy és cseresznye, veres és fekete gyürü, mogyoró stb. 
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faanyagoknak, azon részét tövön az erdőben,« mely bot, esernyő-, 
napernyő-nyél és más kisebb eszterga-árura alkalmas. 

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

A 10%-nyi bánatpénzzel és ivenkint 50 kros bélyeggel s 
borítékon „Ajánlat a parasznyai, mocsolyási, diósgyőri és ujhutai 
m. kir. erdögondnokságok kerületében az 1899—1908. években 
kihasználandó hozamterületeken található botfa eladása iránt" 
1899. január hó 12.-én délelőtti 10 óráig alulírott m. kir. erdő
hivatalnál benyújtandó ajánlatban a felajánlott egységárak szám
jegyekkel és betűkkel világosan kiirandók, egyúttal annak is ki
fejezés adandó, hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket ismeri, azokat elfogadja s magát azoknak feltétlenül 
aláveti. 

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
Soóvárott, 1898. évi deczember hó 13.-án. 

(18) Magy.  Icir.  erdöhivatal. 

Pályázat erdőmesteri állásra. 
143/1898. sz. — Dobsina rend. tanácsú városnál a mostani 

erdőmester betegeskedése következtében egy másik erdőmesteri 
állás rendszeresittetik. 

Ezen állás javadalmazása: 
800 frt évi készpénzfizetés, 
természetbeni lakás vagy 200 frt évi lakbér, a város válasz

tása szerint, 
36 köbméter kemény és 32 köbméter lágy tűzifa a házhoz 

szállítva, 
22 métermázsa széna vagy 50 frt szénaátalány, 
12 forint konyhakertátalány, végre 
a távolabb fekvő erdőrészekbe díjmentes előfogat vagy 

hátasló. 
Kijelentetik egyúttal, hogy a városnál rendszeresített jelen

legi erdőmesteri állás a mostani erdőmesler eltávozása vagy el
halálozása után többé belőhetni nem fog, hanem ezen állásnak 
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teendői is az uj erdőmester által a képviselő-testület részéről 
megállapítandó megfelelő fizetés-feljavitás mellett lesznek telje-
sitendök. 

Az uj erdőmesterrel szabályszerű szolgálati szerződés fog 
köttetni s köteles megválasztásától legkésőbben 4 hó alatt állását 
elfoglalni. 

Felhivatnak mindazok, a kik ezen állásra pályázni óhajtanak, 
hogy az 1879. évi XXXI. törvényczikk 36. §, valamint az 1883. 
évi I. törvényczikk 12. §-a értelmében felszerelt kérvényüket 1899. 
évi február 15.-ig alulirt polgármesteri hivatalnál benyújtsák. 

Megjegyeztetik, hogy a városi tisztviselők és szolgák nyugdij-
szabályzata már létesült és felsőbb hatósági jóváhagyás végett fel 
van terjesztve. 

Dobsinán, 1898. évi deczember hó 21.-én. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

(19) Szontagh  Béla, 
polgármester. 

Árverési hirdetmény. 
4784/1898. sz. — A soóvári m. kir. erdőhivatal részéről köz-

hirré tétetik, hogy a Borsod vármegyében fekvő diósgyőri kincs
tári uradalomhoz tartozó üveggyárat belsőségeivel évi 100 frt bér 
kikiáltási ár s ehhez tartozó 46'25 kat. hold rét, szántó és legelő, 
évenként és holdankénti 5 frt bér mellett bérbeadja. 

A gyár üzeméhez szükséges kemény vegyes tűzifára pedig 
44 kr ürméterenkénti kikiáltási ár alapul vétele mellett ezennel 
1899. évi január hó 19.-én d. e. 11 órakor a diósgyőri ni. kir. 
erdögondnokság irodájában megtartandó zárt Írásbeli versenytár
gyalást tüz ki. 

A haszonbérlet és ezzel kapcsolatos tüzifahasználat kezdő
dik 1899. évi január hó 1-étöl és tart ezen időtől számítandó 
egymásután következő tíz (10) évig vagyis 1908. évi deczember 
hó 31.-ig. 

Felhivatnak a vállalkozni szándékozók, miszerint szabály
szerűen kiállított zárt írásbeli ajánlataikat 350 frt bánatpénzzel 
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ellátva fent kitett óráig a diósgyőri m. kir. erdőgondnokságnál 
benyújtsák. 

A megajánlandó tűzifa egységára számokban és betűkkel 
világosan kiírandó, továbbá kijelentendő, hogy az árverési és 
szerződési feltételeket jól ismerik s magukat azoknak feltétlenül 
alávetik. 

Későbben beérkező szabálytalanul kiállított és a megállapí
tott feltételektől eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok tekintetbe 
vétetni nem fognak. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulirt m. kir. erdő
hivatalnál, valamint a diósgyőri m. kir. erdőgondnokságnál a hiva
talos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Soóvár, 1898. évi deczember hó 16.-án. 
(20) A  m.  kir.  erdöhivatal. 

Árverési hirdetmény. 
Az aldobolyi volt kétágkatonaság és szerzeményesek tulaj

donát képező s Aldoboly község határában fekvő összesen 103É42 
kat. holdon található és szakértői becslés szerint 4400"8 tm s haszon 
és 3602'6 tm 2 tűzifában megállapított tölgy fatömeg 1899. év 
január hó 26.-án d. e. 10 órakor Aldoboly községházánál írásbeli 
zárt ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 26792 frt 06 kr., azaz huszonhatezerhétszáz-
kilenczvenkettő forint és 06 kr. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverezés megkezdése 
előtt a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát bánatpénz gyanánt az ár
verező-biztos kezéhez letenni. 

írásbeli zárt ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverezés meg
kezdése előtt nyújtandók be, szintén fenti összegű bánatpénz vagy 
óvadékképes értékpapír melléklendő, utóajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek. 

Posta-állomás Illyefalva nagyközség (Háromszék vármegye). 
Vasúti állomás Uzon és Botfalu, előbbi tiz, utóbbi 6 kilométernyi 
távolságban fekszik az erdőtől és jó erdei utakkal van összekötve. 
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Az árverezési ós szerződési feltételek Aldoboly községházá
nál s a sepsiszentgyörgyi m. kir. erdőgondnokságnál bármikor 
megtekinthetők. 

Aldoboly, 1898. deczember hó 27.-én. 
(21) Rákosi  Ferencz, 

közbirtokos, elnök. 

Pályázat erdó'gyakornoki állásra. 
Az esztergomi főkáptalan kisapáti erdőgondnokságában elő

léptetés folytán erdői)íjakornoki  állás jött üresedésbe, mely 1899. évi 
február hó 1-én töltendő be. 

Javadalmazás: 400 frt készpénz, egyszobás lakás, 12 ürmeter 
tűzifa, mintegy 100 frt száztóli, kiküldetések alkalmával napidíj 
és étkezés. 

Pályázhatnak, a kik akadémiai végbizonyitványnyal rendel
keznek, katonai kötelezettségüknek eleget tettek, az erdészeti szol
gálatnak megfelelő testalkattal és egészséggel birnak. 

Sajátkezüleg irt és bizonyítványokkal felszerelt folyamod
ványok az esztergomi méltóságos főkáptalan nevére, a főkáptalani 
erdőhivatalhoz, Esztergomba küldendők. 

(22) Fökápt.  urad.  erdöhivatal. 

Pályázat erdóóri állásra. 
13,564/1898. sz. — Máramarosmegye, Sziget járásához tar

tozó közép-apsai 21. számú erdőőri állásra pályázatot hirdetek. 
Ezen állás évi 240 frt jövedelmezéssel van összekötve, mely 

utólagos havi részletekben a megyei pénztár által fizettetik. Szék
helye Apsicza. 

A választás 1899. évi február hó 6. napján d. e. 8 órakor 
K.-Apsán fog megtartatni. 

A pályázni szándékozók szabályszerűen felszerelendő kérvé
nyüket 1899. év február hó 4. napjáig e hivatalhoz nyújtsák be. 

Sziget, 1898. deczember hó 28. 
(23) A  főszolgabíró. 
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Árverezési hirdetmény. 
8484/1898. sz. — Alulírott járási főszolgabíró által ezennel 

közhírré tétetik, hogy a nagyméltóságú földmivelésügyi magy. kir. 
ministerium 40,586/98. sz. magas rendelete, valamint a nagyságos 
alispán urnák 20,715. sz. vagyonfelügyeleti engedélye alapján 
Kőhalom község tulajdonát képező „Gaiskaul" nevü erdejében 
kiszámlált 7654 drb 9189 tm s műfa és 19,384 ím 3 tűzifára becsült 
tölgytörzs 1899. évi január hó 31-én a község hivatalos helyisé
gében délelőtt 9 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverezésen 
a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Kikiáltási ár a hivatalosan megállapított 66,153 frt 70 kr. 
becsár. Árverezni szándékozók kötelesek az árverés kezdete előtt 
a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül letenni. 

írásbeli zárt ajánlatok kellő bánatpénzzel ellátva szóbeli 
árverezés megkezdése előtt elfogadtatnak. 

Az árverezési feltételekre vonatkozólag felvilágosítás ad Kő
halom község elöljárósága. 

Kőhalom (Nagyküküllő vármegye), 1898. deczember 30-án. 
(24) A  főszolgabíró. 




