Hirdető-meléklet az „Erdészeti Lapok" 1895. évi II. füzetéhez.
Az „Erdészet i Lapok " mellet t mérsékel t közlési díjér t
a la p irányával ne m ellenkező hirdetése k 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 harminez (30) krajczár, mig a 60-ik
soron felül következő minden sorért egyenkint husz (20) krajczár
számittaük.
T á b l á z a t o k nyomdai szabály szerint kétszeres árral számíttatnak.
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fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.

ILLUSZTRÁLT ÁRJEGYZÉKEK BÉRMENTVE ÉS INGYEN KÜLDETNEK.

Pályázat.
509/95 sz. Az alólirott kir. erdőigazgatóság kerületében meg
üresedett egy „központi főerdészi, valamint a szokolováezi és az
mneticzi erdészi," és fokozatos előléptetés folytán esetleg megüre
sedő egyéb erdőtiszti állomásokra ezennel pályázat nyittatik.
Ezen — rendszeresített fizetés és mellékjárandóságokkal java
dalmazott — állomásokra pályázni óhajtók felhivatnak, miszerint
az 1883. évi 1.1. ez.-ben követelt szakképzettségüket, az államerdé
szeti szolgalatba újonnan belépők azonkívül ép, erős testalkatukat,
különösen jó látó-, beszélő-, és halló-képességöket kincstári erdé
szeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított
bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó
anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos horvát nyelvnek szóban
és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal leszerelt
kérvényüket f. évi márezius hó végéig ezen kir. erdőigazgatóságnál
nyújtsák be.
(1)

Zágráb, 1895. évi január hó 19.
-

Havas.

Pályázat erdészi állásra.
272 ISUö. sz. Az alulírott m. kir. íoerdőhivatalnál megürese
dett központi fogalmazó erdészi állomásra az állományszerü illetményekkel, pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, hogy az 1883-ik évi I. t. ez. 12. §-a
által követelt szakképzettségüket igazoló okmányokkal felszerelt
kérvényeiket 1895. évi márczius hó 10-ig az alulirt íoerdőhivatalnál
nyújtsák be.
lingvárt, 1895. évi január hó 24-én.
(2)

M. kir. főerdőhivatal.

Állást nyerhet
azonnal egy végzett, jó rajzoló és térképezetben jártassággal
biró erdő akadémikus a Szászváros kerületi főerdésznél, hová a
folyamodványok is beküldendők.
A fizetési követelések közös megegyezés folytán fognak meg
állapíttatni.
(3)

Pályázat erdögyakornoki állomásokra.
A Munkács-szent-miklósi hitbizományi uradalomban
gyakornoki állás töltendő be.

2 erdő

Követeltetik az erdőtörvény 36. §-ban előirt minősitvényen
kivül a német nyelvben és térképrajzolásban való jártasság.
Fizetés 450 frt, szabad lakás, — külső munkálatoknál
vagy megfelelő dij.

ellátás,,

Kérvények, a minősítést és eddigi szolgálatot igazoló okmá
nyokkal, keresztlevéllel, fényképpel, s egy sajátkezű térképrajzzal
felszerelve, és a nyelvismeret, hadkötelezettség — és ennek
feltüntetésével, az uradalmi igazgatósághoz betérj esztendők.
Munkács, 1895. január hó 31-én.
Az uradalmi igazgatóság.
(4)

Árverési hirdetmény.
357 1895. sz. — Alulírott m. k. erdöhivatal írásbeli ajánlati
tárgyalás utján áruba bocsátja a szomolnoki m. k. erdögondnokság
B. ü. o. tartozó erdőkben a legközelebbi 5 év alatt kihasználás
alá kerülő vágásterületeken található lucz, jegenye, erdei fenyő,
kőris, juhar és szil épület- és müszerfát tövön az erdőn köbméter,
valamint a rudakat darabszám szerint.
Minthogy pedig a kihasználás alá kerülő területeken levő
fakészletek a fennálló üzemterv szerint, esetleg a vágások csoportositásákal adandók el, az ajánlatok is ennek megfelelően külön
külön szerkesztendök és nyújtandók be.
Kikiáltási ár gyanánt és pedig mind két esetben köbméterenkint illetve egységenkint a következő árak szolgálnak:
1. Az épület és müszerfánál, fanem különbség nélkül, köbméterenkint:
16—24 cm. alsó átmérőjű fánál
... . . . . . . . . . . . . 1*40 frt
25—34 „
„
„
. . . ___ . . . . . . . . . 2-15 ..
35 cm. és ezen felüli alsó átmérőjű fánál
. . . . . . . . . 2'80 „
2. a rudaknál:
6 cm. alsó átmérőig
. . . . . . . . . . . . . . . 0'05 „
7—10 cm. ^
„
0-10 „
11 — 15 „
„
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 044 ..
3. Zsindelynél 1000 drbonkint
. . . . . . . . . . . . 2*00 ..
4. Szőlőkarónál „
„
3'00 ..
!

1

Az ivenkint 50 krnyi. bélyeggel és a niegajánlt összeg 10%nak megfelelő bánatpénzzel ellátott é s f. é. m á r c z u s h ó 28-án
d é l e l ő t t i 11 ó r á i g az alulírott kir. erdöhivatalhoz benyújtandó
ajánlatokban a niegajánlt árak betűkkel és számjegyekkel világosan
kiirandók és egyúttal az is kifejezendő, hogy az ajánlattevő az
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azokat magára nézve
feltétlenül kötelezőknek tekinti.
Itt határozottan kiköttetik, hogy a niegajánlt összeg 10%-nak
megfelelő bánatpénz az ajánlattól elkülönített boríték alatt kül
dendő be.
Végül tájékozásul megjegyeztetik, hogy utó ajánlatok el nem
fogadtatnak, és hogy az árverési és szerződési feltételek az alulirt
m. k. erdöhivatalnál, a hivatalos órák alatt, bármikor megtekint
hetők.
Soóvári, 1895. évi február hó 5-én.
(5)
M. kir. erdőhivatal.

Tölgyfacsemete eladás.
Alulírott mint Báta község volt úrbéres közönségének elnöke
közhírré teszi, miszerint fent nevezett erdőbirtokos testületnél vagy
300 ezer drb 2 éves kocsányos (quercus pedunculata) tölgyfacse
mete eladó. Az eladási ár ezerenkint csomagolással és a Báttaszéki vasúti állomásra vagy a Duna-Szekcsöi hajóállomásra szál
lítva 3 frt 60 krban van megállapítva.
Báta (Tolna vármegye) 1895. febr. 9-én.
(6)
Sávits János,
közbirtokossági elnök.

1041/895. sz. Munkács városnál eladó 60 hektoliter kocsányos
tölgy (quercus pedunculata) jóminőségü makk, ára hektoliterenként
csomagolás és a vasúti állomásra való vitel nélkül 3 frt 50 kr.
Megrendelések a pénz előleges beküldése mellett a városi tanácskoz intézendők.
Munkács 1895. február 12-én tartott tanács üléséből.
(7)
Lendvay,
v.

főjegyző.

Árverési hirdetmény.
1260/1895. szám. Alólirott főszolgabíró által ezennel köz
hírré tétetik, hogy Makkos-.lánosi község (Beregmegye) erdejében
a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministerium 3348/95.
számú magas rendeletével kihasználására engedélyezett és a
Beregszászi erdőgondnokság által kibélyegezett és 24.587 frt 21
krra becsült 1500 darab mintegy 8478 m fatömeget magában
foglalva tölgytörzs M.-Jánosi községházánál f. 1895. év márcz. hó
11-én délelőtt 10 órákkor megtartandó nyilvános szóbeli árverésen
a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
Árverezők kötelesek az árverés megkezdése előtt a hatóság
kezeihez 10% bánatpénzt lefizetni. A szóbeli árverés befejezéséig
alolirothoz beérkező és 10% bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok
is elfogadtatnak.
Kihasználandó határidő 1896. év márcz. hó 11-ig a részle
tesebb árverési és kihasználási feltételek a Nagy-Bégányi körjegy
zőség hivatalánál és alant irott főszolgabírónál a rendes hivatalos
órák alatt bármikor megtekinthetők.
3

Beregszász 1895. február hó 14-én.

(8)

Bcdajthy Már.
főszolgabíró

VTT

Gömör vármegye tek. közigazgatási erdészeti bizottságának
73/895. sz. határozatával Détér község volt úrbéres közönsége
tulajdonát képező s a R.-Szombati m. kir. központi erdőgondnok
ság által mintegy 49"5 kataszteri hold terjedelműnek talált s az
egész területen 0*7 zárlatu, 0—9 részben 50—80 éves bükkös és
0"1 részben 80—100 éves tölgyes szórványosan cserfákból álló,
mintegy 3960 m. mennyiségűnek talált és 3960 frt értékre becsült
erdőterületen levő faállomány nyilvános árverés utján való eladása
rendeltetvén el. Ezen árverés megtartására határidőül 1895. évi
márczius hó 19 napja d. e. 10. órája Détér községházához
ki tüze tik.
Árverési feltételek.
1. Kikiáltási ár 3960 frt melynek el nem érése esetén, foko
zatosan leszállított kikiáltási ár melletti ajánlatok is elfogadtatnak.
2. A kihasznállandó erdőnek határvonalai a kezelő m. kir.
erdőtiszt által a természetben kijelölendők lesznek.
3. A kihasználás a megkezdéstől számított második év végé
vel teljesen befejezendő, mely idő alatt a termelt anyagok az
erdőből kiszállitandók
mogjegyeztetvén, hogy a kihasználás
csak akkor veheti kezdetét, ha volt úrbéresek által az özv. Biró
Bertalannétől megvásárolni szándékolt legelöterület megvétele
iránt az adás-vevési szerződés jogérvényesen megköttetett.
4. Kihasználás alkalmával a nem használható fiatal fácskák
és tüskék is tőből kivágandók és az összes fatömeg az erdőből
a kihasználás megkezdését követő év végéig kiszállítandó.
5. A fadöntés és szállítás által megrongált vagy megsemmi
sített határjelek és mutató pontok a kihasználó állal saját költ
ségén azonnal jókarba hozandók.
6. A vételár az árverés után egész összegben az árverést
vezető kiküldött tisztviselő kezeihez egyszerre lefizetendő.
7. Árverelők által az árverés kezdete előtt, a kikiáltási árnak
megfeleli") 10% bánatpénz az árverést vezető szolgabíró kezeihez
fizetendő. Az árverés után vevő bánatpénze a vételárba tudatik.
A többi árverelönek pedig vissza adatik.

8. Vevő a kihasználás folytán az általa illetve munkásai
vagy fuvarosai által okozott mindennemű károkért teljes felelőséget
vállalni köteles.
Feled 1895. február 15.
(9)
főszolgabíró helyette

Gróf Almássy,
szolgabíró.

Fekete fenyő csemete eladás.
Gróf Széchényi Géza ö méltósága csokonyai erdészeténél
nagyobb mennyiségű 2 éves jó gyökérzetű erőteljes Pinus austriaca csemete kerül eladásra, csomagolva s a visonta-esokonyai
vasúti állomásra szállítva 1000 drb. á 2 frt 10 kr.
Csokonya Somogy m.
Puskás Jenő,
erdész.

(10)

Pályázat erdőöri állomásra.
111/1895. szám. Turócz vármegye törvényhatósága területén
fekvő Bella község volt úrbéresei és zsellérei tulajdonát képező
erdő őrzésére egy szakvizsgázott erdöör kerestetik.
Javadalmazása: Évi bér 200 frt.
Lakpénz 30 frt.
Szénaváltság 20 frt.
Tőpénz mintegy 00 frt. s végül az erdei
kihágásokból az erdőbirtokosokat megillető pénzösszeg 33°/o-a.
Ezen állást elnyerni óhajtók felhivatnak, hogy az 1879. évi
XXXI. t.-cz. §-ában előirt szakképzettséget, kort, valamint az eddigi
szolgálatot igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket az alulírott-

hoz, ezen hirdetmény megjelenésétől számítandó 8 nap alatt
benyújtsák.
Előnyben részesül, a ki a tót nyelvet is bírja.
Az állást elnyert köteles szolgálatát azonnal megkezdeni.
Turócz-Szt.-Márton 1895. évi február hó 19.
(11)
Michallus Sándor
megyei ker. crdögondnok.

Árverési hirdetmény.
1007/1895. k. i. b. szám. Alólirott főszolgabíró által közhírré
tétetik, miszerint Sarkad község tulajdonát képező erdőben a
földmivelésügyi
m. kir. minister ur ő nagyméltóságának
72483/1/2, 893, sz. a. kelt rendelete által egyszerre kihasználni
engedélyezett és a törvényhatósági bizottság 44/5583 k. i. b.894.
sz. a. hozott határozata által értékesíteni engedélyezett 900 drb.
tölgyfa 1895. évi márczius hó 7-én d. e. 9 órakor Sarkadon az
ottani iskolahelyiségben nyilvános árverésen el fog adatni.
A 900 drb. fa tartalma 4076-34 köbméter.
Ebből műfa 3464 89, tűzifa pedig 611 "45 köbméter. Az
eladás tárgyát a kijelölt fáknak csupán műszaki czélokra alkalmas
részei képezik.
A kijelölt fáknak műszaki czélokra alkalmas részét 17019
Írtra vannak becsülve, mely becsár fokozatosan lejebb szállítható.
Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése
előtt a becsár 10%-át bánatpénz gyanánt eljáró főszolgabíró
kezeihez letenni.
A részletesebb árverési feltételek a felvidéki járás főszolga
bírói hivatalnál. Sarkad községbirója házánál és a Komlősi kör
jegyzőnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Ilosván, 1895. február hó 16.
(12)
Komlósy
-

főszolgabíró.

126. K. J. 1895. sz. Alólirott főszolgabíró által közhírré
tétetik,
hogy Bereg vármegye törvényhatósági
bizottságának
25/18745. sz. a. kell engedélye folytán Romozsaháza község
tulajdonát képező_ 1894. évi Iónjában levő 162 drb tölgyfa 2100
frt becseitekben 1895. évi márczius hó 6-án d. e. 9 órakor az
ottani iskolahelyiségben nyilvános árverésen készpénz fizetés mel
lett el fog adtatni.
Árverelni szándékozók kötelesek a becsár 10%-ál az árverés
megkezdése előtt eljáró főszolgabíró kezeihez letenni.
Részletesebb árverési feltételek
a hivatalos órák alatt a
felvidéki járás főszolgabírójánál — Romozsaháza község bi rajánál
és a, Komlósi körjegyzőnél megtekinthetők.
Ilosvár 1895. február hó 16.
(13)
Konilúsy
főszolgabíró.

Lucz fenyő mag eladás.
Alnliroll erdőigazgatóság mihálytelki magpergetójéböl 1300
Tcg. szárnyatlan (70 80 / ) csiraképességű lm-/, fenyő magol elád.
Az eladási ár /v/.-kénl.
csomagolva, és a tiszolczi illetve
Zólyom-brézói m. kir. vasnii állomáshoz vagy az erdőközi postára
szállítva 90 kr.
Beszterczebányán 1895. évi február hó 18-án.
0

0

(14)

M. kir. erdőigazgatóság.

Állomást keresnek.
i.
Államvizsgázott o k i e v e s e r d é s z , jelenleg városi erdöroester, igen jó bizonyítványokkal megfelelő állást keres. Czime
megtudható az Erdészeti Lapok kiadó hivatalában.
II.

V i z s g á z o t t e r d ö ö r , 30 éves, nős, gyermektelen, inasi,
kertészeti, gazdasági teendőkben is jártas, jó bizonyítványokká'
azonnali belépésre állást keres. Ajánlatok az Erdészeti Lapok
kiadóhivatalához ., Erdöör" jelzéssel küldendők.
(15)

Árverési hirdetmény.
1636/1895. K. I. sz. Al&ntirott főszolgabíró ezennel közhírré
leszi, hogy a nagyméltóságú m. kir. földművelésügyi ministerium-'
nak mult évi 71416/1—2. szám alatt kelt engedélye folytán Gát
község erdejében kihasználás alá kerülő s a járási erdőgondnok
által kijelölt 992 darab tölgy műfa, melyből:
40—50 czentiméter kéregnélküli középvastagságu 216 drb
466
50—60
204
60—70
60
70—80
34
80—90 •
1?
90 és több
összesen
Átlagos műszaki rönkö hosz . . . ___
„
kéregnélküli középvastagság __
műszaki fatartalom..
Összes műszaki fa kéreg nélkül . . . .
becsértéke 16256 frt 40 kr, azaz tizenhatezer
40 krajczár.

...
992 drb
9'2 méter.
55 cinéter.
2 185 köbméter.
2167.52 köbméter,
kétszázötvenhat frt
-

Az erdögondnok által kijelölt és 16256 frt 40 krra beesült
992 drb tölgyfa, a helyszínén, (lál községházánál, folyó évi niárczius hó 20-án d. e. 10 órakor, nyilvános árverés utján, a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett el fog adatni.
Árverelni szándékozók ezen árveréshez azzal hivatnak meg,
hogy az árverési feltételeket a munkácsi járás szolgabírói hivata
lánál, a hivatalos órák alatt megtekinthetik.
Munkácson, 1895. február hó 18-án.
(16)

Pintér József
főszolgabíró.

Pályázat.
755. szám. Az alulirt ni. kir. erdöigazgatóság mellé rendelt
m. kir. erdőszámvevöségnél egy 500 forint évi fizetéssel és 180
forint évi lakpénzzel javadalmazott erdőszámtiszti állomásra ezen
nel pályázat nyitlatik.
Felhivatnak pályázni kívánók, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 17.
§-a szerint megkívánt minősítést, továbbá életkorukat, nyelvisme
retüket, katonai kötelezettségi viszonyukat és esetleges eddigi szol
gálatukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi
márczius hó 3-ig az alulirt erdöigazgatóságnál nyújtsák be.
Máramaros-Sziget, 1895. február 5-én.
(17)

Magyar királyi erdöigazgatóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

