
fttfT 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 hus z (20 ) sorért, illetőleg a 41 egész 

BO-ik sorig, soronként harmincz (80 ) krajczár, mig a  60-ik soron 

felül következő minden sorért egyenként husz (20) krajczár számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

K i n . O B t a . r i é s u r a d a l m i 

erdőtisztek és erdőőrök 
részére akár 

teljes egyenruhákat, 
akár pedig 

egyes darabokat, 
valamint az 

egyenruházathoz tartozó egyes részeket 
csakis valódi 

tartós minőségben szállít jótállás mellett 
TILLER MÓR és TÁRSA 

osztrák-magyar cs. és kir. udvari szállitók, valamint perzsa császár i 
és szerb királyi udvari szállitók. 

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 ár jegyzéket k í v á n a t r a k ü l d ü n k . 

Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1893. évi VI. füzetéhez. 
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Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

Revolverek, fegy
verek, vadászati 

eszközök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

BÉCS, Ottakring, P A C C T D I I D Ő T R a k t i r B É C S ' " ; 

F e s t g a s s e 1 1 1 3 . U A o O L n L I l U I I . K o h l m a r k t 8 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyver-gyáros, 

egyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon. 
szállíttatnak. 

' — Z Z Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. ~ — 

Szállítható vasutak 
mezei, erdei, ipari és építkezési czélokr a 

„ D A N U B I U S " 
magyar hajó- és gépgyár részvénytársaság 

Képviselője SZIRMAI J- gépészmérnök 
(Budapest, Zrinyi-utcza 4.) 

Egész berendezések bérbeadása. Részle
tes költségvetések díjtalanul készíttetnek. 

Szarvas- és özagancsok 
megvételre kerestetnek. Ajánlatok: „ A . L. 110" j egy alatt E i s l e r 
Henrik hirdetési irodájába küldendők (Rajna melletti Kölnbe.) 

(3/LI.) 

Pantométer eladás 
1885-ik évben Calderonitól Budapesten 80 frton megvett 

Pantométer (kitűnő műszer) 40 írtért eladó. 
Venni szándékozók forduljanak Gúnya Ignácz főjegyző úrhoz 

Rakamazon Szabolcsvármegye. • -
(9) Gúnya Ignácz 

főjegyző. 



Erdóörök kerestetnek. 
A borsod-harsányi, kassai püspökségi bér-uralomba keres

tetik két (2) vizsgázott erdőőr, ki helyét azonnal betöltheti. Érte
kezhetni K a s s á n : Stessel Gyula jószágfelügyelő urnái avagy B o r 
s o d - H a r s á n y b a n : Dianovszky Ede, bérlőnél (Posta ugyanott.) 

Évi javadalmazás: 150 frt készpénz; 5 hektoliter tiszta buza; 
12 hektoliter rozs, 2 hektoliter árpa, 1 hektoliter főzelék, 15 kg 
só, 2 hold szántóföld, 1 tehéntartás, 4 sertés legelő, szabad tüzelő 
és fütő s lakás ; a kártételek után befolyt pénzből 2 0 % . 

(7) 

Főerdész kerestetik. 
Egy felsőmagyarországi uradalmi erdőgazdasághoz állandó 

alkalmazásra első hivatalnokul kerestetik egy erdész. 
A javadalmazás, beleszámítva a természetbeni illetményeket, 

900—1200 frt. 
Kellékek : 30 évesnél idősebb k o r ; több évi gyakorlati szol

gálat magasabb állomáson; a magyar és német nyelv ismerete Írás
ban és szóban, a szláv szóban; ép és erős testalkat s végül óvadék. 

A z állomás augusztus hónapban elfoglalható. 
Pályázók, kik j ó ajánlólevelek birtokában vannak, bizonyítvá

nyaik másolatait és részletes életleirásukat (mindkettőt német nyel
ven), valamint fényképüket e lap kiadóhivatalához küldjék. (15) 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Az árvái közbirtokossági uradalom tulajdonához tartozó erdő

test tarvágás alá kijelölt s az 1895—1904. évi fél fordaszakba eső 
összesen 5990 kataszt. holdat tevű állabainak tiz egymás után 
következő évben leendő kihasználása iránt, a nagyméltóságú köz
birtokossági gyűlés 1892. évi deczember hó 14-én hozott határozata 
értelmében ezennel nyilvános versenytárgyalás nyittatik. 

Versenyezni kivánók felhivatnak, hogy pénzes levelek mód
jára lepecsételt ajánlataikat, melyekhez — a névaláírásokkal ellá-



tott szerződési és versenytárgyalási feltételeken kivül — bánat
pénzül készpénzben, vagy árfolyam szerint számítandó magyar 
állampapírokban 20,000 irtot =— 40,000 koronát mellékelni tar
toznak, legkésőbb f o l y ó 1893. é v i d e c z e m b e r 1-é ig az árva
váraljai jogigazgatóságnál nyújtsák be. 

A bánatpénzül megjelölt fentebbi összeg helyett, az ajánla
tokhoz a bánatpénznek valami jóhitelü pénzintézetnél történt leté
teléről szóló szabályszerűen kiállított nyugta is csatolható. 

A szerződési és versenytárgyalási feltételek alólirott jogigaz
gatóságnál bármikor betekintbetők, illetőleg átvehetők. 

Árva Váralja, 1893. márcz. 22-én. 
( l / I I I ) Az urad. jogigazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Árverési hirdetmény. 
1225 . közig./124. kgy. sz. Gölniczbánya város, a gölniezvölgyi 

vasüt vonalán lévő állomástól 6 kilométernyire, a város tulajdonát 
képező »Hüttgrund« nevü erdőrészben, a rendszeres gazdasági 
üzemterv B. üzemosztály II. vágás sorozatának III ik tag, 6-dik 
osztagainak 99 29 katasztr. holdon levő mintegy 23,000 tömörköb-
•méterre becsült 10—110 em vastag mellmagasságu átmérővel biró 
•épületi és fűrészrönknek alkalmatos jegenye fenyőfa állaba folyó 
18.93. évi július hó 26-ik napján írásbeli árverés utján el fog adatni, 
miről vállalkozók azon megjegyzéssel értesíttetnek, hogy szabály
szerűen felszerelt, az árverési és szerződési feltételek ismeretét és 
az ajánlott összeget szám és szóval feltüntető írásbeli ajánlataikat 
(offert) a megfelelő 10°/ 0-tóli készpénz vagy óvadékképes árfolya
muk i/3-á,va\ számított állampapírok mint bánatpénzzel ellátva, leg
később a mondott napon délelőtti 11 óráig ezen város polgármas-
terénél benyújthatják, hol az árverési és szerződési feltételek addig 
is megtekinthetők. 

Kelt Gölniczbánya város képviselőtestülete által 1893. évi 
június hó 16-án tartott közgyűléséből 

Jeszenák Alfonz s. k. llenesdorfer Károly s. k. 
(10) főjegyző. polgármester. 



Árverési hirdetmény. 
3146. sz. A bocskói m. kir. erdőgondnokság kis-lonkai erdő

ségeiben és pedig az F. üzemosztály 1., 2. és 3-ik osztagából a 
nmélt. földmivelésügyi m. kir. ministeriumnak 1893. évi 18944. I—1. 
számú magas intézvénye értelmében egyszerre kihasználandó és a 
terepviszonyok tekintetbe vételével a helybeli m. kir. erdőrendező
ség által a következő három vágásra csoportosított 107-5 katasztr. 
holdon előforduló fa úgymint: 

al. I. mintegy 40'5 kat. holdnyi vágásterületen levő mintegy 
2452 drb tölgytörzs, mintegy 3157 m3 haszon-, 852 m 3 hasábos 
tűzi-, 431 M 8 dorong és galyfa tartalommal, továbbá mintegy 
288 drb I. és 200 drb II oszt. tölgyfarud s végtére mintegy 1121 
drb bükktörzs mintegy 269 m3 hasábos tűzi, 179 m3 dorong és 
galyfa tartalommal, 21312 forint kikiáltási ár mellett; 

a IX mintegy 3P75 kat. holdnyi vágásterületen levő, mintegy 
2213 drb tölgytörzs, mintegy 2363 mó haszon, 590 m 3 hasábos 
tűzi , 354 m 3 dorong és galyfa tartalommal, továbbá mintegy 111 
drb I. és 65 drb II. osztályú tölgyfarud, valamint mintegy 1810 drb 
bükktörzs mintegy 543 w 3 hasábos tűzi- és 333 m3 dorong és 
galyfa tartalommal, 16045 forint kikiáltási ár mellett s végtére 

a III mintegy 35-25 kat. holdnyi vágásterületen levő, mint
egy 2044 drb tölgytörzs, mintegy 2606 m3 haszon-, 732 m3 hasá
bos tűzi-, 348 m3 dorong és galyfa tartalommal, továbbá mintegy 
348 drb I. és 127 drb II. oszt tölgyfarud s végtére mintegy 1761 
drb bükkfatörzs mintegy 493 m3 hasábos tűzi, 306 i » 8 dorong és 
galyfa tartalommal, 17720 forint vagyis mind a három vágásterüle
ten előforduló összes fa 55077 forint kikiáltási ár mellett folyó évi 
augusztus hó 1-én nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján tövön, 
az erdőben vagy egyes vágásonként vagy egészben értékesítés alá 
fog kerülni; miről érdekeltek azon felhívással értesíttetnek, hogy az 
árverési feltételek értelmében szabályszerűen kiállított ajánlataikat 
a megajánlott vételár 10%-ának megfelelő bánatpénzzel ellátva, a 
mondott napon délelőtt 11 óráig alulírott erdőigazgatóság főnöké
hez vagy helyetteséhez benyújthatják, hol egyúttal az árverési fel
tételek is, a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Máramaros-Sziget, 1893. június hó 17 én- 31. kir. erdőigazgatóság. 
(12) (Utánnyomás nem dijaztatik). 



Árverési hirdetmény. 
194. sz. Magosmart (Bars vármegye) község tulajdonát 

képező erdőben a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministe
rium által az 1892. évi 24029/1. 3. sz. a. jóváhagyott ideiglenes 
gazdasági üzemterv szerint az 1892/3. évre eső 11-45 k. hold vágás
terület egész fatömege Magosmart községben a községházán 1893. 
évi július hó 31. d. e. 10 órakor nyilvános árverésen el fog átlátni. 

K i k i á l t á s i á r : 
a) bükk műfára tömörköbméterenkint 2 frt 
b) I. oszt. vagy hasáb tűzifára « r m á . — 50 kr. 
b) II. » » dorong „ a 3 — 40 » 
d) III. » » tuskó » > 3 . — 25 » 
Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése előtt 

200 frt bánatpénzt az árverező biztosnak lefizetni. 
Zárt Írásbeli ajánlatok a fenti bánatpénzzel ellátva, az árverés 

megkezdéséig beadhatók és bennök a felajánlott összeg számokkal 
és betűkkel világosan kiírandó és végül kiteendö, hogy ajánlattevő 
a feltételeket jó l ismeri és azoknak magát aláveti. 

Az árverési feltételek ezen szolgabírói hivatalnál a zsarnócza-
kohói m. kir. erdőgondnokságnál és Magosmart község elöljárósá
gánál bármikor megtekinthetők. 

Aranyos-Marótlion, 1893. május hó 30-án. 
(4) A főszolgabíró 

Árverési hirdetmény. 
3217 sz. A máramaros-szigeti m. kir. erdőigazgatóság kört-

vélyesi erdőségeiben és pedig a C. üzemosztály 3. osztagából a 
fennálló üzemterv szerint 1893. és 1894. évben mintegy 27 kat. 
holdnyi vágásterületről kihasználandó tövön álló, mintegy 1411. drb 
mellmagasságban 25—120 cm vastagságú s különféle hosszúságú, 
mintegy 3283 m 3 tölgy épület- és müfára, 1483 m* hasábfára és 
805 nis dorong és galyfára becsült tölgyfa, valamint a körtvélyési 
kincstári erdő különféle helyein előforduló mintegy 25 drb 
különféle hosszúságú s mellmagasságban 33—80 cm vastag s mint
egy 47 iw' épület és müszerfára és mintegy 20 MI 3 hasábfára be-



csült széldöntött tölgyfatörzs 24211 forint kikiáltási árnak alapul 
vétele mellett 1893. évi július hó 31-én a máramaros-szigeti m. kir. 
erdöigazgatóságnál I l l - ik nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján 
tövön, az erdőben értékesítés alá fog kerülni; miről érdekeltek azon 
felhívással értesíttetnek, hogy az árverési feltételek értelmében sza
bályszerűen felszerelt ajánlataikat, a megajánlott vételár 10°/ 0-ának 
megfelelő bánatpénzzel ellátva a mondott napon délelőtt 11 óráig 
alulírott erdőigazgatóság főnökéhez vagy helyetteséhez benyújthatják, 
hol egyúttal az árverési feltételek is a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők. 

Máramaros-Szigeten, 1893. június hó 17. 

M. kir. erdöigazgatóság. 
(13) (Utánnyomás nem dijaztatik). 

Pályázat erdóóri állomásra. 
Gömör Kishontvármegye közigazgatási erdészeti bizottságának 

189/1893. számú határozata alapján, a tornallyai járásban állami 
kezelésbe vett volt úrbéres közbirtokossági stb. erdők őrizetére 
szervezett egy, évi 200 frt bér, 30 frt lakbér, 100 frt utazási, 
50 frt irodai és 25 frt egyenruha átalánynyal javadalmazott III . osz
tályú járási erdőőri állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvényben előirt minősí
tésüket, ép és egészséges testalkatukat, j ó látó és halló képességü
ket, életkorukat, illetőségüket és eddigi szolgálatukat, valamint a 
magyar nyelvnek szóban éa írásban való bírását igazoló okmányok
kal felszerelt, sajátkezüleg irt és Gömör-Kishontvármegye közigaz
gatási erdészeti bizottságához czimzett fotyamodványukat legkésőb
ben folyó évi augusztus hó 15-éig az alulirt erdőgondnosághoz 
nyújtsák be. 

Rimaszombatban, 1893. évi július hó 5-én. 
Gömör-Kishontvármegye közigazgatási erdészeti bizottsága elnö

kének megbízásából. 
(19) A m. kir. vezető erdőgondnokság. 



Pályázat erdóóri állomásra. 
Andrássy Dénes gróf ur ő méltóságának Gömör-Kishont vár

megyében fekvő hitbizományi uradalmában egy, esetleg két erdő
őri állomásra, melynek egyenként 216 frt évi bér, természetbeni 
lakás, kert, 1 hold szántóföld (esetleg 5 frtnyi váltságösszeg), 2 hold 
rét (esetleg 30 frt értékű füilletmény), 2 drb tehén és 2 drb sertés 
utáni legelőjog, lakáshoz szállított 8 ürm'A failletménynyel és 
15° / 0 erdőkárjutánynyal vannak javadalmazva, ezennel pályázat 
hirdettetik. 

Ezen erdőőri állomásra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 
1879. X X X I . t.-cz. 37. §-ában felsorolt kellékeket, ép, erős test
alkatukat, j ó látó és hallóképességüket, életkoruk- és illetőségüket, 
továbbá eddigi szolgálatukat, igazoló okmányokkal felszerelt folya
modványaikat folyó évi július 20-ig alulirt erdőhivatalhoz nyújtsák 
be. Azok , kik a hivatalos magyar nyelven kivül a tót nyelvben 
is jártasak, előnyben részesülnek. 

Gróf Andrássy Dénes erdőhivatala. 
Jólészen (u. p . K.-H.-Váralja, Gömör m.) 1893. május 27-én. 

(2/11.) Krecz Sándor, 
erdőmester. 

Pályázat erdóóri állomásra. 
1469/893 .Torda-Aranyos vármegye toroe/kói járásban Toroczkó 

székhelylyel rendszeresített körerdőőri -állomásra 150 frt fizetés és 
50 frt lótartási átalánynyal pályázat hirdettetik. 

A z erdőtörvény 17. §-ában előirt minősitvénynyel felszerelt és 
sajátkezüleg irt folyamodványok j ú l i u s h ó 2 3 - i g alólirthoz 
beadandók. 

Minősitvénynyel nem biró egyének is pályázhatnak, de ezek 
folyamodványai csak akkor fognak tekintetbe vétetni, ha minősit
vénynyel birok nem pályáztak ; s megválasztatásuk esetén kötelesek 
az erdőőri szakvizsgát 2 év alatt letenni. 

A választás Toroczkón a szolgabírói irodába 1893. július íb-én 
délelőtt 10 órakor fog megtartatni. 

Toroczkó, 1893. június 20-án. 
(17) Asztalos Gábor, 

főszolgabíró. 



Pályázat erdööri állomásokra. 
3289. sz. Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében ürese

désben levő és a foganatosítandó előléptetések ntán üresedésbe 
jövendő négy IV . oszt. erdőőri és három III. oszt. erdőlegényi 
állomásra, az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

A z erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. 
évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, az állam-
erdészet szolgálatába újonnan belépni kivánók ezenfelül ép és erős 
testalkatukat, különösen j ó látó, beszélő és halló képességüket, 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkoruk és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonattal, valamint a hivatalos magyar nyelv-
Dek szóban és Írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket, 1893. évi július hó 25-ig az alulirt erdőigazgatóság
nál nyujtság be. 

Máramaros-Sziget, 1893. évi június hó 14. 
M. tár erdöigazgatóság. 

(10) (Utánnyomás nem dijaztatik). 

Pályázat uradalmi erdőgyakornoki állomásra. 
A brassói bánya- és kohó részvény-egylet lunkányi uradalmá

nál egy erdőgyakornoki állásra ezennel pályázat nyittatik. Pövételi 
föltételek: pályázók valamely erdészeti akadémiát vagy hasonminő-
ségü erdészeti szakiskolát végzettek legyenek, a kik a magyar és 
német nyelvet szóban és Írásban bírják; előnyben részesülnek, kik 
oláhul is beszélnek; azonkívül az erdészeti szolgálathoz szükséges 
erős és ép testalkatról, j ó látó-, beszélő- és hallóképességről ható
sági orvosi bizonyítványt tartoznak beküldeni. A z évi fizetés sza
bad, (természetbeni) lakáson és fűtésen kivül, egyezmény utján fog 
megállapittatni. 

Okmányok másolataival ellátott kérvények 1893. év augusz
tus hó 15-éig beterjeeztendők. 

(18) Brassói Bánya- és Kohó-Készvény-Egylet 
Központi Igazgatóságához 

Budapest, Andrássy-ut 22 . sz. 



Pályázati hirdetmény. 
Nyitravármegye Tőkés-Ujfalván báró Haupt-Stummer uradal

mában betöltendő egy alerdész-gyakornoki állás. 
Pályázótól megkívántatik, hogy valamely magyarországi aler-

dészi iskolát (erdőőri szakiskolát) végzett legyen, s hogy a magyar, 
német és tót nyelvet szóban és Írásban bírja. Pályázati kérések a 
íBáró Haupt-Stummer jószágigazgatóságához« Tőkés-Ijfalura czim-
zendők. (8) 

PáJyázat. 
7907/893. sz. A brassói városi erdészeti hivatalnál egy erdő

mesteri, esetleg egy pagony-erdészi és segéderdészi állás élethosszra 
betöltendő. 

Az erdőmester illetményei: 
Évi 1200 frt fizetés, 200 frt lakpénz, 200 frt utazási és napi 

dij-átalány és 56 ürméter hasábos bükkfa-járandóság. 
Pályázók tartoznak keresztlevelük, erkölcsi bizonyítványuk és 

tiszti orvos által kiállított egészségi bizonyítványuk beterjesztése 
mellett igazolni, hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-a által köve
telt minősítéssel bírnak és hogy németül, magyarul és románul 
tudnak Továbbá tartoznak az erdőmesteri állásra pályázók egy 
hét (7) évi önálló gyakorlatot kimutatni. 

A fenti állásokra pályázni óhajtók tartoznak a jelen pályázati 
hirdetményhez képest felszerelt pályázati folyamodványaikat folyó 
évi július hó 31-ig alulirt városi tanácsnál átnyújtani. 

Megjegyeztetik, hogy az erdőmesteri állomás most csupán 6 
(hat) évre, ellenben az erdőgondnoki, illetve a segéd erdészt állo
más élethossziglani kinevezéssel fog betöltetni. 

Brassó, 1S93. évi június hó 17-én. 
(14) A városi tanács. 

Erdö-üzemterv 
készítéséhez e g y é s f é l é v r e , önállóan működő segéd, — a v a g y 
független vállalkozó kerestetik. 

Parád-fürdő (Hevesvármegye.) 
(22) Erdőhivatal. 



Pályázat erdészi állomásra. 
84/1893. sz. A zirczi apátság Magyar-Polányi (Veszprém 

vármegye, u. p. Gyepes) erdőgondnokságában az erdészi állás meg
üresedvén, arra az alább következő feltételek mellett pályázat 
nyittatik : 

É v i i l l e t m é n y e k : 

1. Szabad lakás. 
2. Készpénzfizetés 450 frt, azaz négyszázötven forint. 
3. Irodaátalány 10, azaz tiz forint. 
4. Buza 400, azaz négyszáz kilogramm. 
5. Rozs 700, azaz hétszáz kilogramm. 
6. Árpa 500 , azaz ötszáz kilogramm. 
7. Zab 1200, azaz egyezerkétszáz kilogramm. 
8. Szántóföld 21/2 hold (1200 négyszögöllel számitva). 
9. Krumpliföld 1 hold (1200 négyszögöllel számitva). 
10. Széna 48 métermázsa. 
11. Őszi szalma 16 métermázsa 
12. Két darab öreg és két darab növendék marha-tartás (nyári 

legelő). 
13. Két öreg és négy süldő sertés-tartás, (továbbá az öreg 

sertések után féléves korig hat-hat malacztartás). 
14. Tűzifa 24 ürméter hasáb és 24 ürméter dorongfa. 
15. Szabályszerű lövődij és a faeladások után mintegy 60 frt 

osztalék. 
16. A gondnokság határán tul netalán teljesitett szolgálat 

esetében 3 frt napidíj. 
Megjegyeztetik, hogy a marhalegelő silány s azért adatik két 

és fél hold föld takarmány termelésre. 
A kinevezendő erdész tartozik legalább egy lovat tartani. 
Ezen állomásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 

X X X I . t.-cz. 36. §-ában előirt képesitésöket igazoló, valamint 
eddigi alkalmaztatásukról szóló, ép erős testalkatukat bizonyító 
okmányokkal, továbbá életkorukról és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal felszerelt, a zirczi apáthoz intézett, sajátkezüleg 
irt kérvényeiket f. évi augusztus hó végéig hivatalomhoz nyújt
sák be. 

A kinevezendő erdész állását f. évi október hó 1-én elfoglalni 
tartozik. 

Zircz, (Veszprém vármegye) 1893. évi július hó 10-én. 

(24) Havas Ágoston, erdőmester. 



Árverési hirdetmény. 
A nméltóságu földmivelésügyi m. kir. ministerium 1892. 

évi 108651|3. szám alatt kelt engedélye folytán. Ungvármegye 
nagykaposi járásába bekebelezett M.-Mocsár község úrbéresei 
tulajdonát képező erdőben 1279 db. 1614 m3 épület- és müfára, 
összesen 10.393 frtra becsült tölgyfa, a körülbelül 1476 ürm3 és 
1476 frtra becsalt vegyes tűzifával együtr, folyó év augusztus hó 
4-én délelőtti 10 órakor a n.-kaposi szolgabírói hivatalnál meg
tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés utján el 
fog adatni. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy szabályos és 1 0 % 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat legkésőbb folyó év augusz
tus hó 4-éig délelőtti 10 óráig a nagy-kaposi szolgabírói hivatal
ban terjeszszék be. Az árverési feltételek alólirott m. kir. erdő
gondnokság irodájában, nemkülönben Magyar-Mocsár községházá
nál a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Kelt Ungvárt, 1883. július hó 8-án. 
Í23) 31. kir erdőgondnokság. 

Árverési hirdetmény. 
3407. szám. A máramaros-szigeti magyar kir. erdőigazgató

sághoz tartozó kabolapolyánai magyar királyi erdőgondnokságnál 
a Szeredna és Krajna-rika nevü völgy torkolatnál felhalmozott körül
belül 550 darab mintegy 215 m3 juhar, kőris és szilfa rönkök 
1893. augusztus hó 2-án nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján 
el fognak adatni. — A köbméterenkénti kikiáltási ár 6 frt 90 kr. 
és igy az eladandó fa becsértéke 1383 frt 50 kr. — A szabály
szerűen felszerelt ajánlatok a megfelelő 1 0 % bánatpénzzel ellátva, 
a kitűzött napon délelőtt l l óráig az erdőigazgatóság főnökénél 
illetőleg helyettesénél nyújtandók be. Az árverési feltételek az 
erdőigazgatóságnál tekinthetők meg. — Utóajánlatok el nem 
fogadtatnak. 

Máramaros-Sz.igeten, 1893. július hó 6. 

31. kir. erdőigazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijaztatik) (21) 

Vizsgázott és szakiskolát végzett erdőőr, ki jelenleg is nagyobb 
uradalomban mint pagony-vezető van alkalmazva, hasonló állást 
keres. (Ho l? — megmondja a kiadóhivatal.) (20) 


