Hirfletö-melléklet az „Erflészeti Lapok" 1889. évi V.

fettta.

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.
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fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
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Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.
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TILLER MÓR és TESTVÉRE
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ujiy szinte a m. kir.
hadsereg szállítói

Budapesten,
Kimerítő

Káróly-laktanya.

árjegyzéket

kívánatra

küldünk.

legjutányosabb árak mellett megrendelhető

R 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 a m .

Pályázatok.
2.789. sz. Az alulirt magy. kir. erdőigazgatóság kerületében
üresedésbe jött szudriási erdőgondnoki állomás betöltése czéljából egy
I-ső, előléptetés esetén egy Il-od osztályú erdészi állomásra, az állo
mányszerü illetményekkel és 466, illetve 400 frt biztosíték letételének
kötelezettségével pályázat nyittatik.
Pályázni kívánók felhivatnak, miszerint az 1883. évi L. t.-cz.
12. §. által követelt szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba
újonnan belépni óhajtók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat,
különösen jó látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és
iramban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket. 1889. évi július hó végéig alólirott m. k. erdőigazgatóságnál
nyujtsiík be.
Lúgoson, 1889. évi junius-hó 7-én.

Magy. kir. erdőigazgatóság.

Alólirott magy. kir. erdöhivatalnál üresedésben lé\ő faraktártiszti állomásra 700 frt fizetés, s az állomáuyszerü illetményekkel,
valamint 467 forint készpénz-bi/.tositék letételének kötelezettségével,
ezennel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. év I. t.-cz. 12. §-ában
előirt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan be
lépők pedig ezenkívül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó, beszélő
és halló képességüket, kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy
honvéd törzsorvos által kiállított bi/.onyitványnyal, valamint életkoruk
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos
magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes birását igazoló
okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. é. julius-hó 7-éig alulirt erdő
hivatalhoz nyújtsák be.
Apatinban, 1889. évi május-hó 26-án.

Magy. kir. erdőhivatal.

Zemplénmegyébe bekebelezett Tállya n.-község, mint 1864'1333
kat. hold tölgyerdő birtokosánál ezen erdőség szakszerű kezelése s
felügyeletével megbízott erdész állomása lévén üresedésben, felhivatnak
a pályázni óhajtók, miszerint magyar állampolgárságot, szakértelmet,
képesítést és erkölcsi magavisaletet igazoló bizonyítványokkal felszerelt
kérvényeiket f. é. julius-hó 20-ig alólirottnál annyival inkább benyújtsák,
mivel ellenesetben a később beadott kérvények ligyelembe vétetni
nem fognak.
Javadalmazás: 400 frt készpénz fizetés, szabad lakás és 32
méter tűzifa.
Tállya, 1889. évi junius-hó 8-áu.

Dicnes László,
biró.

Árverési hirdetmények.
2.850. sz. Az alólirott erdőigazgatósád területéu fekvő padarányi
m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó budesti erdőtest. Az üzemosztály
II. vágássorozatában, az 1889—1894. évig terjedő 5 évi időtartam
alatt kihasználás alá kerülő 376"49 katasztrális holdnyi valódi, vagyis
335 holdnyi hozamba beszámítható területen lévő és 36.562 m cser,
gyertyán, kocsános és magyar tölgy hasábfa, 7.778 m kemény
dorongfa és 4.881 m galy- és niaradékfának tövön való eladása
iránt, ötvenötezer (55.000) forint kikiáltási ár mellett, felsőbb jóvá
hagyás fenntartásával ezen erdőigazgatóságnál f o l y ó é v i j ú n i u s
hó 2 7 - é n Il-ik zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
Versenyezni szándékozók felhivatnak, miszerint a szabályszerűen
kiállított 50 kros bélyegjegygyei ellátott és készpénzben vagy elfogad
ható állampapírokban leteendő ötezer ötszáz (5.500) frt bánatpénzzel
felszerelt Írásbeli zárt ajárdataikat fennebb kitett napon délelőtti
11 óráig ezen erdőigazgatóságnál annál is inkább benyújtani el ne
mulaszszák, mivel utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési és egyszersmind szerződési feltételek az alólirott
erdőigazgatóságnál a szokásos hivatalos órákban bármikor meg
tekinthetők. — Lúgoson, 1889. évi június hó 4-én.
M. kir. erdőigazgatóság.
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2.534. szám. Az aranyidkai m. kir. erdőgondnokság II. vágás
sorozatában (Opáka nevü erdőrész) a jóváhagyott gazdasági üzemterv
részletes tarlasztási és előhasználati tervei szerint az első félfordaszak
alatt, azaz 1886—1895. évekre kihasználásra előirt osztagokban ki
használandó mintegy 369 tömörköbméter tövön álló fenyő épület- és
műszerfa-készlet; továbbá mintegy 2.454 ürm fenyő hasáb és 404
ürm fenyő dorong tövön álló tüzifakészlet folyó év j ú n i u s 2 7 - é n
zárt Írásbeli ajánlatok utján felsőbb jóváhagyás fentartásával a leg
többet Ígérőnek el fog adatni.
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Tájékozásul megjegyeztetik, hogy a kikiáltási árak következők :
II.

I.

távolsági osztály
I. Épület-

és műszerfáról.

1. L ú c z - , j e g e n y e - v a g y

erdeifenyő.

a) Vékony rúd, 7—10 cm alsó vastagságig,
távolságkülönbség nélkül 1 drb
h) Vastag rúd, 11 —15 cm alsó vastagságig,
távolságkülönbség nélkül 1 drb
c) Szál- vagy rönkfa, 16—31 cm alsó vastagság,
köbméterenként
d) Szál- vagy rönkfa, 32 cm alsó vastagságon
felül, köbméterenként

frt

egységi ár
kr
frt

kr

12
33
2

70

2

3

80

2

85

2. V ö r ö s f e n y ő.
a) Vékony rúd, 7—10 cm alsó vastagságig,
távolságkülönbség nélkül darabonként
h) Vastag rúd, 11—15 cm alsó vastagságig,
távolságkülönbség nélkül 1 drb
c) Szál- vagy rönkfa, 16—31 cm alsó vastagság,
köbméterenként
(I) Szál- vagy rönkfa, 32 cro-en felül, köb
méterenként
II.

12
OO

3

15

2

40

4

54

3

35

Tűzifánál.

fenyő hasáb vagy dorong ftrm'-ként

60

48

Továbbá megjegyeztetik, hogy az épület- és műszerfát meg
vásárló — ha akarja — Opáka községben 582 Q öl nagyságú terii
letet, valamint az ezen lévő vizi erőre berendezett egyszerű szerkezetű
fürészmalmot is külön feltételek alatt 1890. január hó 1-től esetleg
bérbe veheti.

Versenyezni óhajtók felhivatnak tehát, miszerint fennt kitett
napon délelőtt 11 óráig 200 (kétszáz) forint bánatpénzzel ellátott
és szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli ajánlataikat alulírott m. kir.
erdőhivatalhoz annál is inkább beterjeszteni el ne mulaszszák, mivel
később érkező ajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési feltételek alulirott erdőhivatal és az aranyidkai
erdőgondnokság irodájában a hivatalos órák alatt bármikor meg
tekinthetők.
Megjegyeztetik még, hogy a megajánlott összeg számokkal és
betűkkel tisztán kiírandó, valamint határozottan kijelentendő, hogy
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri és azoknak magát fel
tétlenül aláveti. — Soóvárott, 1889. évi június hó 6-án.

M. kir. erdőhivatal.

1411. szám. A tekintetes megyei törvényhatóságnak folyó évi
130 kgy. szám alatt kelt határozatával a nagyméltóságú m. kir.
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister urnák 15.524/11. b) számú
rendelete értelmében az ökörmezei községi erdő A. üzemosztály
I. és II. (Hrabovecz) vágássorozatában 3000 darab fenyőszálfa elárusitása engedélyeztetvén, arra ezennel árverés hirdettetik.
1. Árverés alá bocsáttatik 1400 drb épület és műszerfa, mint
egy 1000 m .
2 1600 drb rönkfa, mint. gy 3000 »« .
Az árverés Ökörmező községben, a szolgabírói hivatal helyi
ségében folyó évi június hó 11-ik napján délelőtti 9 órakor fog
megtartatni.
írásbeli 50 kros bélyeggel ellátott zárt ajánlatok, melyben az
árverési feltételek ismerése, és hogy annak magát aláveti, világosan
kiteendő; 500 frt bánatpénz melléklésével az árverés kezdetéig alulirtnál teendő le.
Az árverési feltételek a szolgabírói hivatalnál és a közjegyzői
irodában bármikor a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Ökörmezőn, 1889. május 21-ón.
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Vájna Dániel,
főszolgabíró.

2799. sz. Brassó város tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a
város tulajdonát képező erdőknek, a városi területén fekvő, Honteruswald, Stadtwald, Hangesteinwald és Schulerwald nevü üzemosz
tályaiban a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k.
ministeriumhoz jóváhagyás végett felterjesztett rendszeres gazdasági
üzemterv alapján összesen 22.835 >w -re számított évi fatermés, az
1895., vagy 1905-ik évig terjedő időre ajánlati tárgyalás utján akár
egészben, akár üzemosztályonként tövön az erdőben el fog adatni.
És pedig eladás alá kerül :
az I-ső tizemosztályban 3040 ÍM bükkfából,
1225 H tölgyfából,
JJ
n
3530 n fenyőfából,
JJ
»
JJ
a Il-ik
1300 n bükkfából,
»
3170 » fenyőfából,
a Ill-ik
1670 r\ bükkfából,
1340 n tölgyfából,
300 n fenyőfából,
a IV-ik
950 n bükkfából,
6310 n fenyőfából álló évi fatermés.
Vásárolni szándékozók felkéretnek, hogy ajánlataikat 1889-ik
évi július 1-jének délelőtti 11 órájáig a Brassó városi polgármesteri
hivatalhoz terjesszék be.
Az ajánlat olvasható aláírással, az ajánlattevő czimének meg
adásával és bánatpénzzel ellátva, lepecsételtél! küldendő be, s ebbe
az a nyilakozat is felveendő, hogy ajánlattevő az ajánlati és szerző
dési feltételeket ismeri s azoknak magát feltétlenül aláveti.
Ezen feltételek, melyekben a bánatpénz összegére nézve is fel
világosítás szerezhető, a hivütalos órákban a városi erdőhivatal által
mindenkinek rendelkezésére bocsáttatnak, sőt kívánatra az érdeklő
dőknek meg is küldetnek. — Brassó (Erdély), 1889. május 23-áu.
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A városi tanács.
2.534 sz. Az aranyidkai m. k. erdőgondnokság II. vágássorozatá
ban (Opáka nevü erdőrész) a jóváhagyott gazdasági üzemterv részletes
tarlasztási és előhasználati tervei szerint, az első félfordaszak alatt,
azaz 1886—1896. évekre kihasználásra előirt osztagokban kihaszná
landó mintegy 10.510 ürm kemény hasáb és 5.064 ürm kemény
3
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dorong tövön álló tüzifakészlet f. évi június hó 27-én zárt Írásbeli
ajánlatok utján felsőbb jóváhagyás fentartásával a legtöbbet Ígérőnek
el fog adatni.
Tájékozásul megjegyeztetik, hogy a kikiáltási árak a következők:
1. Egy ürm kemény hasábfa I. táv. oszt. (nyolczvan) . . 80 kr.
2. „
„
„
„
II. „
„ (hatvanöt) . . 65 „
3. „
„
„
dorongfa I. „
„ (ötven) . . . 50 „
4. „
„
„
„
II. „
„ (harminczhét) . 37 „
Versenyezni óhajtók felhivatnak tehát, miszerint a fennebb kitett
napon délelőtt 11 óráig 300 ( h á r o m s z á z ) f o r i n t bánatpénzzel
ellátott és szabályszerűen kiállított zárt írásbeli ajánlataikat alulírott
m. kir. erdőhivatalhoz beterjeszteni annál kevésbbé mulaszszák el,
mivel később érkező ajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési feltételek alulírott erdőhivatal és az aranyidkai
erdőgononokság irodájában bármikor a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.
Megjegyeztetik, hogy a megajánlott összeg számokkal és betűkkel
tisztán kiírandó, valamint határozottan kijelölendő, hogy ajánlattevő
az árverési feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti.
Soóvárott, 1889. évi június hó 6-án.
s

M. kir. erdóhivatal.
A Szt.-Péter r. kath. egyházmegye részéről ezennel közhírré
tétetik, miszerint a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskede
lemügyi m. kir. ministerium f. évi 66.901 —1888. számú magas ren
deletével Románia határán fekvő Furtina nevü erdőrészben engedé
lyezett 10 évi, 1050 kat. hold nagyságú hozomterületen (őserdő)
40 cm alsó átmérőn felül található összes famennyiség (lúczfenyő)
folyó év július 30-án délelőtti 9 órakor nyilvános árverésen el fog
adatni.
Miről árverezni szándékozók, oly megjegyzéssel értesíttetnek,
hogy az árverési feltételek az egyházmegye gondnokságánál CsíkVárdotfalván, valamint a csík-szeredai m. kir. erdőhivatalnál a hiva
talos órákban betekinthetők.
Csík-Várdotfalván (Csíkmegye) 1889. június 11-én.

Szt.-Péter r. kat. egyházmegye gondnoksága.

2540. .szám. Az alulírott m. kir. erdőhivatal részéről közhírré
tétetik, hogy a szomolnoki és óvizi m. kir. erdőgondnokságok vágá
saiban kihasznált fenyő épület- és haszonfa után visszamaradt kúpok
ból termelhető 33.850, illetve 47.760, összesen 81.610 ürköbméter
tűzi- és szénfa, továbbá az óvizi erdőgondnokság VI. vágássorozatának
27. tag. 8. és 9. oszt., 28. tag. 6., 10. és 13. oszt., 30. tag. 4. oszt.,
VIII. vágássorozatának 37. tag. 2. oszt., 38. tag. 2. oszt. és IX.
vágássorozatának 42. tag. 7. osztagában álló fenyőfából termelhető
összesen 15.621 ürm tűzi- és szénfa eladása iránt a nagyméltóságú
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium folyó évi
28.131/1- sz. magas intézménye következtében 1889. é v i j ú l i u s h ó
3-án d. e. 11 ó r a k o r az alulírott erdőhivatal hivatalos helyiségében
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános árvezés fog taitatni.
Megjegyeztetik, hogy az álló fa a fennebb megnevezett oszta
gokban részben már a folyó, részben a jövő 1890. évben kerül vég
vágás által kihasználás alá.
Tájékozásul megjegyeztetik, hogy a kikiáltási árak ürköbméterenkéut a kúpfánál 23 (huszonhárom) kr, az álló fenyőfánál pedig
48 (negyvennyolcz) krral állapittatnak meg. Továbbá, hogy ajánalatok
nem csak az egész mennyiségre, hanem egyes osztagokra nézve is
elfogadtatnak, mely osztagok azonban határozottan és minden kételyt
kizárólag tüzetesen megjelölendők; a kúp és álló fára nézve az aján
latok külön-külön teendők; a kúpfára tett ajánlat esetleg azon eset
ben is érvényes leend, ha az álló fára tett ajánlat nem fogadtatnék el.
Venni szándékozók felhivatnak, hogy az árverésen személyesen
részt venni, vagy szabályszerűen kiállított és a megajánlott vétel
összeg 10 (tíz) százalékának megfelelő bánatpénzzel ellátott Írásbeli
ajánlataikat a tárgyalás napjáig alulírott m. kir. erdőhivatalhoz be
nyújtani sziveskedjenek, hol az árverési és szerződési feltételek a
hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők.
Megjegyeztetik, hogy a megajánlott összeg számokkal és betűk
kel tisztán kiírandó, valamint határozottan kijelölendő, hogy ajánlat
tevő az árverési feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül
aláveti.
Soóvárott, 1889. évi június hó 12-én.
Magyar királyi erdőhivatal.
ERDÉSZETI LAPOK.
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1585. szám. A liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez
tartozó lubochnai m. kir. erdőgondnokságban a fenálló üzemterv
alapján évenként letarolható mintegy 1800 m bükk műszerfa tövön
m -ként 1 frt 40 krnyi kikiáltási ár mellett 1889. évi július hó 15-én
tartandó árverési tárgyalásra délelőtti 10 óráig az alulirt főerdőhi
vatalhoz benyújtandó és a fent kitett fatőár értékének megfelelő
1 0 % bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok utján 1889. évtől kezdve
3 évi időtartamra áruba fog bocsáttatni.
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Versenyezni óhajtók felhivatnak, miszerint a szabályszerűen
kiállított 50 kros bélyegjegygyei ellátott és készpénzben, vagy elfo
gadható állampapírokban leteendő fentjelzett értéknek megfelelő
bánatpénzzel felszerelt írásbeli zárt ajánlataikat fennebb kitett napon
és óráig ezen főerdőhivatalnál annál is inkább beterjeszteni el ne
mulasszák, mivel utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési s egyszersmind szerződési feltételek az alulírott
főerdőhivatalnál a szoKásos hivatalos órákban bármikor megtekint
hetők. — Liptó-Ujvárott, 1889. június hó 12-én.
Magyar királyi főerdőhivatal.

Pályázat.
Főméltóságu Esterházy herczeg kaposvári uradalma főbérnökségéhez kezelő erdőtiszt kerestetik.
Megkívántatik, hogy az illető az erdőtörvény 36. §-ban körülirt
képesítéssel bírjon, hitbizományi erdők önálló kezelésére.
Évi javadalmazás : 600 frt készpénz, 12 mérő buza. 24 mérő
rozs, 80 mérő zab, 8 akó bor, 184 bécsi mázsa széna, 5 hold föld,
10 darab szarvasmarha és 6 darab fias göbe nyaraltatása,'"szabad
faizás, szabad lakás, kert. Köteles egy pár szolgálati lovat tartani.
Pályázni óhajtók méltóztassanak bizonyítványaik egyszerű máso
latával felszerelt ajánlatukat hozzám Kaposvárra (Somogymegye)
czimezni.
(2—1)
Freystádtler Antal.

