Hlrfletű-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1889. évi IV. füzetéhez.
M "

A z „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 uyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak.
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fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
Ilhistrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.
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mérnök és építőmester Pozsonyban, Ventur-utcza, 16. szám, vállal
kozik fürészművek, papíranyag

készítő és szárító telepek (Holzschlei-

ferei und Trocknungs Anlagen) tervezésére, építésére és berendezésére.
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TILLER MÓR ós TESTVÉRE
osztrák cs. kir. és szerb, királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir.
hadsereg szállítói
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eriiszti és Katonai epeiria, vadász- ás ttunk
legjutányosabb árak mellett megrendelhető

B O S E N T H A L

H.-nál

az „arany sisak"-hoz.
A m. kir. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója.
Budapest,
H a a s - f é l e p a l o t a , G i z e l l a - t é r 1. s z á m .

Fa-eladási hirdetmény.
1263. szám. Az alulirt m. kir. erdőhivatal részéről ezennel köz
hírré tétetik, miszerint folyó évi .július hó 10-én reggeli 9 órakor
megtartandó nyilvános árverésen az apatini erdőgondnokság kezelése
alatt álló, úgynevezett „Herrschafttrettplatz" nevü 33T44 holdat tevő
I-ső és Il-ik részleteinek lábon levő tölgy- és cserfából álló, az első
nek 85.248 frt 52 kr, a másodiknak 77.385 frt 79 krra becsült
fakészlete, irtási kötelezettséggel, illetve a tuskófának kihasználásával
együtt felsőbb jóváhagyás kikötése mellett a legtöbbet Ígérőnek el
fog adatni oly megjegyzéssel, hogy a kihasználást az 1891. évi
márczius 15-ig vevőnek be kell végezni és a területeit teljesen irtott
és szántható állapotban kell átadni.
Az árverési-, szerződési- és fizetési feltételek az alulirt erdő
hivatal irodájában a hivatalos órák alatt megtudhatók.
Apatin, 1889. ápril hó 22-én.

M. kir. erdöhivatal.

Árverési hirdetmények.
1188. szám. A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületében
lévő, az abrudfalvi erdőgondnoksághoz tartozó „Bucsum-Izvitai" nevü
fenyves erdőben a fennálló üzemterv alapján jelzett b), c), d) és e)
osztagokban évenként letarolható mintegy 498 m fenyőrönk haszonfa,
és ezenfelül található bizonytalan mennyiségű, körülbelől mintegy
500 ürméter lágy tűzifa, á 2 frt tm és illetőleg 70 kr ürméterenkénti kikiáltási ára mellett, végre az izbitai kincstári fürész évi
50 frt kikiáltási ár melletti haszonbérletét illetőleg, 1889. évi május hó
20-án tartandó árverési tárgyalásra délelőtti 10 óráig az alulirt erdő
igazgatósághoz benyújtandó és az összes fent kitett fa tőár értékének
10°/ bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok utján 1889. évi szep
tember 1-től 1899. évi augusztus hó 31-éig terjedő 10 évi kihasz
nálási időtartamra áruba fog bocsáttatni.
Az Írásbeli ajánlatokban ajánlattevő tartozik százalékban kife
jezni, hogy mely ártöbbletet igér, továbbá határozottan kiteendő,
hogy ajánlattevő az alulirt erdőigazgatóságnál betekinthető árverési
és szerződési feltételeket ismeri, és azoknak magát feltétlenül aláveti.
Kolozsvárit, 1889. április hó 25-én.
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M. kir. erdőigazgatóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
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2231. szám. Az alulírott erdőigazgatóság területén fekvő padurányi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó dubesti erdőtest A. üzem
osztály II. -vágássorozatában az 1889—1894. évig terjedő 5 evi
időtartam alatt kihasználásra kerülő 335 holdnyi hozamba beszámít
ható területen lévő és 8720 >w -re becsült tölgy épületfa, 36.562 m
cser-, gyertyán-, kocsányos- és magyar tölgy hasábfa, 7778 m
kemény dorongfa és 4881 m galy- és maradékfának tövön való
eladása iránt, ötvenötezer (55.000) frt kikiáltási ár mellett fel
sőbb jóváhagyás fenntartásával ezen erdőigazgatóságnál f o l y ó é v i
j ú n i u s hó 3-án zárt írásbeli ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
Versenyezni óhajtók felhivatnak, miszerint a szabályszerűen
kiállított, 50 kros bélyeggel ellátott és készpénzben, vagy elfogadható
állampapírokban leteendő ötezerötszáz (5500) frt bánatpénzzel fel
szerelt írásbeli zárt ajánlataikat fennebb kitett napon d é l e l ő t t i
11 ó r á i g ezen erdőigazgatóságnál annál is inkább beterjeszteni
el ne mulasszák, mivel utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési és egyszersmind szerződési feltételek az alulírott
erdőigazgatóságnál, a szokásos hivatalos órákban bármikor megte
kinthetők. — Lúgoson, 1889. évi április hó 30-án.
M. kir. erdőigazgatóság.
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Pályázat.
945/1889. szám. Alulírott erdőhivatal kerületéhez tartozó pécsváradi II. oszt. erdőőri, 250 frt készpénzfizetés, 27 frt legelő váltság,
50 frt lakbér és 17 ürm kemény dorongfa élvezetével javadalmazott
állomás betöltésére pályázat nyittatik..
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi 31. tv.-czikk
37. §-ában követelt szakképzettségüket, a közalap, szolgálatba újon
nan belépni óhajtók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, külö
nösen jó beszélő-, látó- és hallóképességüket, megyei orvos vagy
honvéd orvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá a hivatalos
magyar nyelvnek szóban és irásbani tökéletes bírását igazoló ok
mányokkal felszerelt és sajátkerüleg irt kérvényüket folyó év
június hó l-ig alulírott ker. erdőhivatalnál nyújtsák be; megjegyez
tetvén, hogy az 1873. évi II. tv.-czikk értelmében kiszolgált és iga
zolványnyal ellátott altisztek elsőbbségben részesittetnek.
Kelt Pécsváradon, 1889. évi ápril hó 23-áu.
M. kir. közalapítványi ker. erdőhivatal.
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