Hirflető-melléklet az „Erflészeti Lapok" 1888. évi X. Mész.
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért
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.
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Raktár Bécs,
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fegyvergyára által, jótállás meilett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
W° Mustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Tölgyfaeladási hirdetmény,
6437. szám. Munkács város Naayliget és Bolona erdejében az
188 / . és 188 / . évi vágásterületen lévő 712 drb átlagban 50—55
cm kéreg nélküli közép átmérőjű tölgyműfa, mely kéreg nélkül
1252. m műfa tartalomra becsültetett, a 30 cm vastagságon aluli
farészek nélkül 8027 frt kikiáltási becsár mellett folyó november hó
2 7-kén délelőtti 10 órakor Munkácson a városháza tanácstermében
zárt ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.
Az árverési feltételek a városi jegyzői hivatalban a hivatalos
órák alatt bármikor megtekinthetők. — Munkács, 1888. november
10-én.
Merény János,
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A m. kir. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója.
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528. szám. A kalocsai érsek uradalmak jószágigazgatósága ré
széről közhírré tétetik, hogy a kalocsai, hajósi és szent-istváui kerü
letekben levő erdőkben, melyek Baja és Kalocsa tájékán a Duna két
partján fekszenek, az 1888-ik évre vágásra kijelölt 4 0 8 /
holdból
álló 1996 m öl kemény hasáb, 236 m öl kemény bot, 6263 m öl
lágy hasáb, 301 m öl lágy botfát tartalmazó és 33.940 frtra becsült
erdőrészek nyilvános árverésére folyó 1888-ik évi november hó 12-ik
napjának délelőtti 9 órája Kalocsán az érseki uradalom jószágigaz
gatósági irodájába kitüzetett.
Az árverés ezen erdőkben erdőkerületenként fog eszközöltetni,
bánatpénzül a becsár 10%-a készpénzben leteendő, Írásbeli ajánlatok
az árverés megkezdésének időpontjáig elfogadtatnak.
Az árverési feltételek s becslési jegyzőkönyvek a jószágigaz
gatósági irodában s az erdőmesteri hivatalban Kalocsán megtekint
hetők. — Kalocsán, 1888-ik évi október 23-án.
Horváth Ignácé,
n
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jószágigazgató.

1679. szám. Besztercze-Naszód megye radnai járásba kebelezett
Magura község elöljárósága által ezennel közhírré tétetik, hogy a
tulajdonát képező „Pertia" nevü havasról 5 év alatt kihasználásra
1 6 2 / o katast. hold ős fenyves erdőterületet fog közárverezés
utján folyó évi' november hó 19-én d. e. 10 órakor a község iro
dájában eladni.
A kikiáltási ár holdanként 65 írtban állapittatik meg.
Árverezni óhajtók felhivatnak, hogy a becsérték 10, esetleg
15°/ -át biztosítékul az árverés megkezdésekor letenni kötelesek.
Kellőhíg felszerelt írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak.
A részletesebb árverési feltételek a hivatalos órákban a sztjoszefi körjegyzőnél megtekinthetők.
Magurán, 1888. október hó 21-éu,
A községi elöljáróság.
Moldován Foca,
Szabó László,
m
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1294. sz. Ezennel közhírré tétetik, miszerint Feketehalom nagy
község erdőterületén, az engedélyezett ideigl. erdőgazdasági üzemterv
alapján a folyó vágásban 3812 drb tölgy épitő- és haszonfa 2790 80
töm. »» fatartalommal versenytárgyalás utján folyó 1888. évi novem
ber hó 17-ik napján délelőtti 10 órakor az alulirt községi elöljáróság
hivatalánál el fog adatni.
-

3

Bánatpénzül a kikiáltási árnak 10%-ka, összesen 900 frt, az
árverés megkezdése előtt lefizetendő.
Az árverési feltételek az alulirt hivatalnál betekinthetők.
Feketehalom nagyközség, 1888. évi október hó 21-én.
Az elöljáróság.

Ezennel közhírré tétetik, hogy Báta nagyközség volt úrbéres
közönsége tulajdonát képező, közvetlen a Duna szélén fekvő „jajtanya"-i
erdejében a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
ministeriumnak 60.900/1887. számú magas rendeletével jóváhagyott
üzemterv szerint, az 1-ső tag teljes kihasználása czéljából, mintegy
35 katasztrális hold tűzi- és haszonfának egyaránt alkalmas lágy- és
keményfa elegyes erdőhozama f. évi november hó 19-én és következő
napjain szálfánként a helyszínén nyilvános árverésen készpénzfizetés
mellett el fog adatni.
Kelt Bátán (Tolna megye) 1888. évi október 30-án.
A birtokos közönség erdejének kezelő bizottsága.

Erdősuhanczi állomást keres
egy 23 éves tartalékos, a bécsi cs. kir. földrajzi intézetből, a ki a
magyar, német és tót nyelvben és Írásban jártas, egészséges és erős
testalkatú ifjú, kivan erdősuhancznak felvétetni. Ajánlatok a következő
c/.im alatt kéretnek : „Retüfy Jenő körjegyző, Nemsován, Trencsénmegye".

Pályázatok.
1214. szám. Máramaros vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának 1887. évi 280. ikt. sz. határozatával, a nagyméltóságú m.
kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak 1885.
évi 34.586. számú magas rendeletével helybenhagyott izavölgyi borsamojszéni egyesült erdőgondnokságban az erdőtiszti állomás betöltése
rendeltetett el. Ennek folytán ezen erdőtiszti állomásra, a mely
800 frt évi fizetéssel, 200 frt évi fuvarátalánnyal, 120 frt évi lak
bérrel, 20 frt évi irodai átalánnyal és 60 fit évi failletménynyel
dijjaztatik, ezennel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint kérvényüket az 1883. évi I. t.-cz.
12. §-ában előirt szakképzettségükről tanúskodó erdészeti államvizs
gálati bizonyítvánnyal felszerelve f. évi november hó végéig az iza
völgyi szolgabírói hivatalhoz benyújtani szíveskedjenek. Végre közhírré
tétetik, miként az erdőtiszt választása Dragomérfalván f. évi deczember hó 3-án délelőtti 10 órakor fog megtartatni, a miről az izavölgyi
Borsa-Borsabánya, mojszén és mojszén-kolostori községi közbirto
kossági és egyházi erdőségek tulajdonosai azzal értesíttetnek, hogy
meghatalmazott egy-egy küldöttjük által a választásnál magukat
annál is inkább képviseltetni szíveskedjenek, mivel a jelenlevők a
távollevők nevében is az erdőtisztet érvényesen fogják megválasztani. —
Dragomérfalván, 1888. évi november 7-én.
Vincz Gyula,
főszolgabíró.

57.191. szám. A m. kir. erdőszámvevőségek személyzeti létszá
mában egy Ill-ad osztályú erdőszámtiszti állás, évi 500 frt fizetés és
évi 100 frt lakpénzzel betöltendő lévén, felhívatnak a pályázni szán
dékozók, hogy életkoruk, végzett tanulmányaik, nyelvismereteik és
egyáltalában az 1883. évi I. t.-cz. 17. §-a szerinti minősítésükről
szóló bizonyítványaikkal felszerelt folyamodványaikat előljáró ható
ságuk utján folyó évi november hó végéig a földmivelés-, ipar- és
kereskedelemügyi m. kir. ministeriumhoz nyújtsák be.
Budapest, 1888. november hó 6-án.
Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
m. kir. ministerium.

2790. sz. Az ökörmezei és huszti szolgabírói járás községeire
Ökörmező község székhelyivel szövetkezeti erdőtiszti állomás betöl
tésére ezennel nyittatik.
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összesen . 1250 frt, mely
összeg egyenlő előleges havi részletekben a megyei pénztárból fog
kifizettetni.
A községi képviselőtestületek tagjai által az ökörmezei szolga
bírói helyiségben megejtendő választás határnapjául folyó évi deczember hó 3-ik napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki.
Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajtják,
miszerint az 1883. évi I-ső t.-cz. 1-ső és 12-ik §-ai értelmében fel
szerelt kérvényeiket alantirt főszolgabíróhoz folyó évi november hó
28-ig annyival bizonyosabban adják be, mivel a későbben érkezett
kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
A megválasztott erdőtiszt állomását, a tekintetes közigazgatási
bizottságnak jóváhagyása esetén 1889. évi január 1-én köteles el
foglalni.
Ökörmezőn, 1888. évi november 1-én.
Vájna

Dániel,

főszolgabíró.

Kerestetik
megvételre 30 hectoliter egészséges kocsántalan tölgymakk. Ajánlatok
Versecz város erdőhivatalához intézendők.
Mayer

Gyula,

városi erdőgonduok.

