:íMetö-]iielllet az „Erdészeti Lapok" 1895. évi III. füzetéhez.
Az „Erdészet i Lapok " mellet t mérsékel t közlési dijér 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
számittatik.
T á b l á z a t o k nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak.
B U D A P E S T

B É C S

Kincstári és uradalmi

erdőtisztek és erdőőrök
MasryaTkir. udvari

részére akár

^sász. és kir. ausztr.
udvari szállítók.

szállítók.

T E L J E S

E

G

Y

E

N

R

U

H

Á

K

A

T

akár pedig
« ^ £ i ' > < ^ ^

d a r
valamint az

a

b

o

k

a

t

EGYENRUHÁZATIHOZ TARTOZÓ EGYES RÉSZEKET
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Raktár BÉCS,

|., Kohlmarkt 9.

hadsereg-fegyver-gyáros
minőségben

és

legolcsóbb

árakon

szállíttatnak.

Illusztrált árjegyzéke k bérmentv e é s ingyen küldetnek .

Fekete fenyő csemete eladás.
Gróf Széchényi Géza ö méltósága csokonyai erdészeténél
nagyobb mennyiségű 2 éves jó gyökérzetü erőteljes Pinus austriaca csemete kerül eladásra, csomagolva s a visonta-csokonyai
vasúti állomásra szállítva 1000 drb. á 2 frt 10 kr.
Csokonya Somogy m.
Puskás Jenő,
erdész.
(1/11)

Pályázat számvivöi és pénztárosi állásra.
Egy felső-magyarországi uradalom egy nős hivatalnokot keres
számvivői és pénztárosi állásra. Kellékek: 25 évnél idősebb kor,
a magyar- és német nyelv birása szóban és írásban és valamelyik
szláv nyelvnek ismerete. Gyakorlat a pénztárkezelésben s eddigi
jó szolgálat erdő- vagy mezőgazdaságnál, testi egészség és szolga-

lat képesség feltétlenül megköveteltetik. Javadalmazás kezdetben:
400 (négy száz) frt fizetés, mintegy 300 frt értékű természetbeni
járandóságok, lakás, fa, kert stb. A sajátkezüleg irandó kérvé
nyek életrajzzal s bizonyitványmásolatokkal ellátva (valamennyi
német nyelven) s egyszersmind fénykép „S z á m v i vő-p é n z t á r o s"
jelzésű borítékban az „Erdészeti Lapok" kiadóhivatalába intézendők.
(2)

Állomást keres.
Egy nős, családos husz évi erdészeti, erdészmérnöki és vadá
szati gyakorlattal biró s ezeket kitűnő okmányokkal igazolni tudó
s jelenleg is egy nagyobb uradalomban önállóan működő erdész,
a magyar és német nyelvet szóban és írásban birja, hadkötelezett
ségének eleget tett, jelen állomását urasága tudtával elhagyni
óhajtván más állomást keres.
Szives ajánlatok „B. A. remény" jelzéssel ellátva az „Erdé
szeti Lapok" kiadóhivatalához kéretnek.
(3)

489/895 sz. — Gölniczbánya rendezett tanácsú város tulaj
donát képező erdőségekben a rendszeres üzemtervek alapján az
1895. és 1896. években kihasználás alá kerülő jegenye fenyő álla
bok fatömege —• mely 127'8 k. hold szálalt és 72'46 k. hold érin
tetlen erdőterületen összesen 19739 wi -re becsültetett — tövön, a
városháza tanácstermében folyó 1895. év április 25-ik napján dél
előtt 10 órakor megtartandó szóbeli és Írásbeli nyilvános verseny
tárgyalás alkalmával a legtöbbet ígérőnek el fog adatni.
Az eladási feltételek a városi erdőgondnoksági irodában betekinthetők s azok az ajánlattevőre kötelezők.
A zárt ajánlatok az árverés napjának délelőtti 10 órájáig
kellő bélyeggel és 3000 frt (háromezer frt) készpénz, vagy óvadék8

képes papírokban bánatpénzzel ellátva a városi polgármesteri hiva
talnál nyújtandók be. Később érkezett ajánlatok nem fognak tekin
tetbe vétetni.
Gölniczbánya. 1895. február hó 18-án.
(4)
Menesdorfer K.
városi polgármester

Árverési hirdetmény.
3394 sz. kig. — Alulírott járási főszolgabíró által ezennel
közhírré tétetik, hogy Vernár község volt urbéresi tulajdonát képező
erdőben a nagyméltóságú földmivelésügyi magy. kir. ministerium
által 1894. évi 56435 sz. rendeletével engedélyezett rendkívüli
használat 1895. év ápril. hó 9-én délelőtt 10 órakor Vernár köz
ség házánál 11*82 kat. holdon lévő 80—100 éves lucz és vörös
fenyő haszonfa nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni.
Kikiáltási tő ár:
egy tömköbméter lucz fenyő haszonfa kéreggel 3 (három) forint
„
„
veresfenyőnél... ... . . . ___ 6 (hat)
forint
Bánatpénz . . . . . . . . .
. . . . . . 1000 (ezer)
forint
A többi árverési feltételek alulírott főszolgabírói hivatalnál,
a nyustyai m. kir. erdögondnokságnál és Vernár község elöljáró
ságánál megtekinthetők.
Jolsván, 1895. év február hó 28.
(5)
Simay
főszolgabíró.

Árverési hirdetmény.
A Szinevér község volt úrbéres közönség tulajdonát képező
„Terszovata * fenyves erdejében a nagyméltóságú földmivelésügyi
ministerium 45506/887 számú rendeletével megállapított ideiglenes
gazdasági üzemterv alapján és a tekintetes közigazgatási erdészeti
bizottság 1102/894 számú engedélyezése folytán az 1887-ik évtől
1895. évig vagyis 8 évre terjedő 76*64 k. holdnyi felszámlált és
felbecsült:
1

5628 szál lucz és jegenye haszonfa törzsek,
8857'3 kmter tartalommal és
2096 drb szarufa
2507 „ evezörud összesen 15,051 frt 18 kr. becsáron, zárt
írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen f. évi ápril.
hó 9-én a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. Szabályszerűen kiállí
tott és 10% bánatpénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlatok a fent
kitett versenytárgyalási napon d. e. 11 óráig benyújtandók.
Az árverési feltételek az Ökörmező járási szolgabírói hiva
talban és a Szinevéri közjegyzői irodában megtekinthetők.
Az árverés Szinevéren a jegyzői irodában fog megtartatni.
Ökörmező, 1895. márczius 3.
(6)
Hajnal Mihály
főszolgabíró.

Erdöör.
Az uradalomban felvétetik egy erdöör
culum vitaevei (életrajz) ide irányitandók.
(7)

ajánlatok curriVellibil

Károly

jószágigazgató

Pályázat erdööri állomásokra.
6614/1895. szám alisp. — Bács-Bodrogh vármegye területén
a 11733/1892. alisp. sz. intézkedés foganatosításában az 1879. évi
X X X I : t.-cz. 17. §-alá tartozó és a m. kir. államerdészet kezelése
alatt álló erdöbirtokok örizetére a következő rendszeresített körerdööri állások betöltésére, ugy mint:
1. Csataalja székhelylyel III. osztályúra — melyhez: Baracska,
Csataalja, csataaljai birtoktársulat, Báth-Monostor község úrbéres
közbirtokossága, Vaskút, Csávoly községek és a csávolyi róm. kath.
parochia erdei;
2. Jankovácz székhelylyel ismét egy III. osztályura —mely
hez : jankovácz Mélykút, Almás és Rém községek erdei;

3. Prigl.-Szt.-Iván székhelylyel, szintén egy III. osztályura —
melyhez: Apatin és Prigl.-Szt.-Iván községek erdei;
4. Bács esetleg Bogyán székhelylyel egy I. osztályura — mely
hez : Bogojeva, Karavukova, Bogyán, Vajszka, Bács, Plávna köz
ségek és a hogyáni görögkeleti zárda erdei;
5. Kovil székhelylyel — ismét egy I. osztályura — melyhez :
Gsurogh, Káty községek s a kovili görögkeleti zárda erdei — s
végül:
6. a Petrovoszelló székhelylyel szintén egy I. osztályura —
melyhez : Ó-becse, Ada, Moholy és Petrovoszelló községek erdei
osztattak be, eleve pályázat nyittatik.
A székhelyek és az azokhoz beosztott erdőterületek a közig,
erd. albizottság elhatározása szerint változtatnak; az állás tartama
a rendes feltételeken kivül, a beosztott erdőterület több mint felére
való sülyedésétöl is függhet.
Az 1. 2. 3. alatti III. oszt. állások: 350 írt, és a 4. 5. és 6.
alatti I. oszt. állások 450 frt utólagos havi részletekben folyósí
tandó készpénzfizetéssel vannak javadalmazva.
Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37.
§-ában előirt szakképzettségüket, fedhetlen magaviseletüket, élet
korukat, katonai szolgálati viszonyukat igazoló okmányokkal, vala
mint ép, erős egészséges testalkatukat, jó látó és halló képessé
güket tanúsító orvosi bizonyitványnyal felszerelt szabályszerű kérvé
nyüket — melyekben az világosan megjelölendő, hogy a fennt
elősoroltak közül mely állásra folyamodnak — az alulírott alispán
nál Z o m b o r b a n f o l y ó é v i á p r i l i s h ó n a p 10-é n d é 1 u t á n
5 ó r á i g adják be.
Zomborban, 1895. évi február 27-én. •
(8)
Semsey
alispán.

Pályázat erdészi állomásra.
Alulirt társulat részéről fenyőfa birtoka számára gyakorlati
lag képzett erdész kerestetik. Tanulmányokat, eddigi alkalmazást,
nyelvismereteket és fizetési igényeket magában foglaló kérvények

f. évi április hó 15-éig beadandók. A m a g y a r n y e l v s z ó b a n
é s i r á s b a n i, a r o m á n n y e l v s z ó b u n i t ud á s a, ni e 11 ő zhetlen feltételt képez.
Első szászrégeni tutaj kereskedő
(9)
társulat. Szász-Régenben.

Pályázat erdööri állomásra.
994 895 — Az orsovai m. kir. erdőhivatal kerületében egy
Ill-ad osztályú főerdőőri — előléptetés esetén pedig egy III. osz
tályú erdőlegényi állomásra az állományszerü illetményekkel ezen
nel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak tehát, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz.
37.
£-ában felsorolt kellékekkel, az államerdészeti szolgálatba
újonnan belépni kívánók azon felül ép és erős testalkatukat, jó
látó, beszélő és halló képességükei kincstári erdészeti orvos, megyei
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított, bizonyitványnyal,
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonat
tal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt és saját kezűleg
irt kérvényeiket folyó évi ápril. hó 10-ig az alul irt erdőhivatalhoz
nyújtsák be.
Orsova, 1895. márczius hó 12-én.
(10)

M. kir. erdőhivatal.

Ajánlati hirdetmény.
19 0.895. — Dobsina városa ajánlati versenytárgyalás utján
eladja a város tulajdonát képező vizforgonyra is berendezett gőzfürészén évenként termelendő 2500 tömköbméter osztályozatlan
lucz és jegenye fenyő fűrészáruját három egymásután következő
évre vagyis folyó 1895. évi május 1-től 1898. évi ápril. hó 30-ig.
A városi erdömesteri hivatal által czenti és milliméterek
szerint előállítandó, tömköbméterenkéht elszámolandó és helyben
a fürésztelepen 14. naponként átveendő fürészárunak egységárai

az ajánlatban külön a lucz fenyő és külön a jegenye fenyő fűrészáraira tüntetendők ki és pedig oly formán, hogy a jegenye fenyő
fürészárunál külön 4 czentimétertől 21 czentiméter szélességig és
külön 22 czentiméter szélességtől fölfelé, lucz fenyő fiirészárunál
pedig 4 czentiméter szélességtől 15 czentiméterig és külön 1 6
czentiméter szélességtől fölfelé.
A 20 milliméter vékony fürészáru a lucz és jegenye fenyő
nél összevéve, évenként 250 köbméternél többet ki nem tehet s
ezért is vevő 5%-kal a megállapítottnál nagyobb árt fizetni
köteles.
A beszáradásokra szokásos levonások nem engedélyeztetnek,
hanem vevő a tényleges köbtartalmat átvenni és megfizetni tar
tozik.
Az 1000 forint bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok folyó 1895.
é v i á p r i l . hó 17-ik napjának délelőtt 10 óráig alulirt polgár
mesteri hivatalnál nyújtandók be, mely bánatpénz a szerződés alá
írásakor óvadék czimén 3000 frtig lesz kiegészítendő.
A részletes feltételek alulírott polgármesternél a hivatalos
órák alatt bármikor megtekinthetők, kívánatra pedig Írásban is
megküldetnek.
A részletes árverési feltételektől eltérő ajántatok figyelembe
vétetni nem fognak.
Dobsinán, 1895. évi márczius 16-án.
(11)
Szontágh
polgármester.

Árverési hirdetmény.
445 sz. •— A szudriási m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó
bozsuri vágásban 1894. év folyamán házilag termelt tizennyolczezerötszáz (18.500) ürm kemény dorongfának eladása iránt Lúgo
son a m. kir. erdöigazgatóság hivatalos helyiségében f. évi ápri
lis h ó 4-én délelőtti 10 órakor írásbeli versenynyel összekötött
nyilvános árverés fog tartatni.
Kikiáltási ár ürköbméterenként 85 kr. Az árverésen részt3

vevők kötelesek a kikiáltási ár 20%-át bánatpénzül az árverés
megkezdése előtt letenni 50 kros bélyeggel és a kikiáltási ár 20%-át
tevő bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok, melyekben az ajánlott
iirméterenkénti vételár, valamint a venni szándékolt famennyiségek
ugy számokkal mint szóval is kiteendők, és azon nyilatkozat is fel
veendő, hogy ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri és magát
azoknak aláveti, a szóbeli árverés megkezdése előtt benyújtandók.
— Ezen feltételek bármelyikének meg nem felelő, később beér
kező vagy utóaljánlatok el nem fogadtatnak.
Az árverési s egyszersmind szerződési feltételek az alólirt
erdöigazgatóságnál és a szudriási m. kir. erdőgondnokságnál a
szokásos hivatalos órákban bármikor inoglekinthetök.
Lúgoson, 1895. márczius 14-én.
(12)
Jl. kir.
erdőigazgatóság.

Pályázat erdöszámtiszti és erdöszámgyakornoki
állomásokra.
9885 1895 I — 1 . A m. kii-, erdőszámvevőségek létszámában
kél. — egyenkint évi 500 frt fizetéssel és törvényszerű lakpénzzel
javadalmazott s a. Xl-ik fizetési osztály 3-ik fizetési fokozatába
sorozott erdöszámtiszti állásra, továbbá két, — egyenkint évi 500
Irt segélydijjal, és két — egyenkint évi 400 frt segélydijja] java
dalmazott erdőszámgyakornoki állásra ezennel pályázat nyittatik.
Felhivatnak pályázni kívánók, hogy az 1883. évi I. t-ez. 17.
§-a szerint megkivánt minősitést, a selmeczi erdészeti akadémiai
tanulmányok bevégzését, továbbá életkorukat, nyelvismeretüket,
katonai kötelezettségi viszonyukat, és esetleges eddigi szolgálatukat
igazoló ekmányokkal felszerelt kérvényüket /'. évi április
hó lö-éig
már állami szolgálatban levők közvetlen felettes hatóságuk utján,
— állami szolgálatban nem állók pedig az illetékes főispán utján,
a loldmivelésügyi in. kir. minisztériumhoz nyújtsák be.
Budapest,- 1895. márczius 9-én.
(13)
A földmivelésügyi
m. kir.
ministerium.
(L'tánuyomat nem dijaztatik.)

Pályázat erdőöri állomásra.
141. szám./E. R. B.—94. Abauj-Torna vármegye közigazga
tási erdőrendészeti bizottsága részéről a Göncz lakhelylyel, negyed
évi utólagos részletekben esedékes 200 forint fizetés, — 40 frt
lakpénz és 100 frt utiátalánynyal rendszeresített kerületi erdőöri
állomásra pályázatot hirdetek.
A pályázni kívánókat felhívom hogy az erdőtörvény 31.
§-ában irt minősítésüket, eddigi szolgálatukat igazoló és hadköte
lezettségi viszonyaikat feltüntető hiteles okmányokkal felszerelt
kérvényüket a f. 1895. évi évi április hó 15-éig az elnökletem
alatt álló közigazgatási erdőrendészeti bizottsághoz nyújtsák be.
Elkésett pályázatok nem lesznek figyelembe vehetők.
Kelt Abauj-Torna vármegye közigazgatási erdőrendészeti bizott
ságának Kassán 1895. évi február hó 20-án tartott ülésében.
(14)
A bizottság nevében :
Bern
elnök.

Faeladási hirdetmény.
Az ohababisztrai m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó KrassóSzörénymegye Mörul község határában fekvő „A" üzemosztály Ill-ik
vágássorozatában legközelebbi 5 év alatt kihasználandó 1071.3 kathold erdőterületen található mintegy 100.000 m jegenye és lucz
fenyő épületi és műszer, 52.149 ürm. jegenye és luczfenyö tűzi
és 113.022 ürm. bükk tűzifa terület szerint holdanként 205 frt
átalányár, mint kikiáltási ár és 10.000 (tízezer) frt bánatpénz
letétele mellett Írásbeli zárt ajánlatokkal kapcsolatos árverés utján
1895. évi április hó 29-én d. e. 10 órakor az alólirott m. kir. erdő
hivatalnál fog eladatni, a hol az árverési és szerződési feltételek
megtekinthetők.
A kihasználás alá kerülő fenyő- és esetleg bükkhaszonfának
fürészárukra leendő feldolgozása és raktározása czéljából átengedi
a kincstár vállalkozónak haszonbérbe 1895. évi november hó 1-töl
1900. évi október hó végéig terjedő időtartamra a pojanamöruli
8

8
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Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságú l'öldmivelésügyi m. kir. minisztérium 1895.
évi márczius hó 15-én kelt 13516. számú rendelete folytán ezennel
közhirré tétetik miszerint az erdökincstár tulajdonát képező Oppova
község határában fekvő „Golina greda" nevü alantabb felsorolt
különféle földek haszonbérbe adása iránt a nyilvános árverés
f. évi ápril hava 10-én d. e. 10 órakor a pancsovai m. kir. erdö
gondnokság irodahelyiségében megtartatni fog.
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1. Versenyezni lehet, szóbelileg és Írásbeli ajánlatok utján
is; és pedig ugy az egyes tételek alatt foglalt A ) B) és C) alatti
részekre egyenkint, valamint mind a három tételre egyben.
2. A szóbeli árverésen résztvevők kötelesek a kikiáltási ár
10%-át bánatpénzül még a szóbeli árverés megkezdése előtt az
árverelő bizottság előtt letenni.
3. Az 50 kros bélyeggel és a kikiáltási ár 10°/ -át tevő
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok, a melyekben az ajánlott
0

haszonbér ugy számokkal, valamint szóval is kiteendö és azon
nyilatkozatot is tartalmazvák, hogy az ajánlattevő az árverési és
illetve azok kiegészítő részét képező szerződési feltételeket ismeri
és magát azoknak aláveti, a szóbeli árverés megkezdése előtt, az
árverési bizottság illetőleg a pancsovai m. kir. erdőgondnokságnál
benyújthatók.
4. Ezen feltételek bármelyikének meg nem felelő és később
beérkező ajánlatok vagy utóajánlatok az erdőgondnokság illetve
árverési bizottság részéről el nem fogadtatnak.
5. Az 1-ső pontra vonatkozólag megjegyeztetik, hogy az
irásbelileg beadandó írásbeli ajánlatok boritékán világosan kiteendö,
hogy az ajánlat mely düllőre tétetik.
A közelebbi árverési feltételek és az egyes bértárgyak határait
feltüntető tervrajz a pancsovai m. kir. erdőgondnokság irodájában
a rendes hivatalos órákban betekinthetek.
Orsován, 1895. évi márczius hó 23-án.

(18)

M. kir. adóhivatal.

249. SZ./1895.

Pályázat erdóóri állomásokra.
A soproni m. kir. erdőgondnokság kerül etében megüresedett
petőfalvai, csinfalvi, ágfalvai és nádasdi védkerületi erdőőri állo
másokra 362, 380, 420 és illetve 480 frt évi összjavadalmázassal
— lakbért és utiátalanyt is beleértve — ezennel pályázat nyittatik.
Pályázni óhajtók az erdőtörvény 37. §-ában követelt minősí
tésen kivül orvosi bizonyitványnyal tartoznak igazolni azt is, hogy
ép, erős testalkatnak s jó látó és halló képességgel birnak. — A
hivatalos magyar nyelven kivül a németet is beszélők előnyben
részesülnek.
Az okmányokkal felszerelt s szabályszerűen bélyegzett kér
vények, Sopron vármegye tek. erdészeti albizottságához czimezve,
ezen hirdetés megjelenése után 15 nap alatt, az alulírott m. kir.
erdögondnoksághoz nyújtandók be.
Csepregen, 1895. márczius 22-én.
M. kir. erdögondnokság.

(19)

Ratkovszky,
m. kir. főerdész.

Lúczfenyömag eladás.
A mihálytelki m. kir. erdőgondnokság (Mihálytelek, u. p.
Erdőköz, Zólyom vármegye) magpergetöjéből származó szárnyatlan
(70—80) °/o csiraképességü fenyömag eladó.
Az eladási ár kgrként, csomagolva és a tiszolczi. illetve zólyombrezói m. kir. vasúti állomáshoz vagy az erdöközi postára szál
lítva 90 kr.
A megrendelés a nevezett erdőgondnokságnál tehető.
(20)

1895. évi 1037. szám.

Árverési hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdöhivatalhoz tartozó, körmöczbányai
ni. k. erdögondnokság irodájában, folyó évi április hó 9-én dél
előtt 10 órakor, következő tárgyak értékesítésére nézve nyilvános
szóbeli versenytárgyalás fog megtartatni:
l-ször. A körmöczbányai m. kir. erdögondnokság kerületében
évenként nyerhető 300—400 ürm -terre tehető luczkéreg eladása
iránt, 1895. év január 1-től kezdve 1899. évi deczember 31-ig ter
jedő időre vagyis 5 év tartamára.
Kikiáltási ár ürköbméterenkint 1 frt 80 kr.
2-szor. A körmöczi in. k. erdögondnokság kezeléséhez tartozó,
Alsó-Turcsek határában fekvő 1246 D-öl területű gerebraktár bérbe
adására nézve. 1895. évi január 1-től kezdve, 1899. évi deczember
31-ig terjedő időre. Egy évi haszonbér kikiáltási összege 50 frt.
Versenyezni kívánók erről azzal értesíttetnek, hogy ajánlatukat
a versenytárgyaláshoz kirendelt bizottságnak, akár szóval, akár a
kincstárnál szokásos módon Írásban beadhatják, kötelesek azonban
a luczkéreg árverésénél 40 forintot, a faraktári terület árverésénél
ellenben 5 forintot bánatpénzül, az árverési bizottság kezeihez
lelenni.
A versenytárgyalási és szerződési feltételek, az alólirt hiva
talnál és a körmöczi in. k. erdőgondnokságnál a hivatalos órák
alatt inegtekintlietök.
3

Zsarnóczán, 1895. év márczius bávában.
(21)

M. kir. erdőhivatal.

Kerestetik 300.000 darab 3 éves iskolázott pinus picea (Fichte.)
„
50,000
„ 2 „
„
pinus larix (Lárche.)
„
50,000
»: 2 „
,
pinus silvestris (WeissKiefer).
Ajánlatok a Tüköry-uradalomhoz (Daruvár, Szlavónia) intézendök.
(22)

1367. kig. szóm.

Hirdetmény.
Amennyiben a f. év ápril 9-ére Szinevér községbe kitűzött
árverés határnapja az izraelita húsvét első napjára esik, az árve
rés f. évi ápril hó 18-án fog megtartatni.
Miről a venni szándékozók ezennel értesíttetnek.
Ökörmező, 1895. márczius 25.
(23)

Vájna Dániel,
főszolgabíró,

42*152 hold (42 kat. hold 152 • öl) kiterjedésű fűrésztelepet a
rajtalevő müfürészszel és tartozékaival, épületekkel, erdei pályával,
rakhelyek- és földekkel együtt, mely bértárgyakért a szerződési
feltételekben megállapított évi 5000 frt lesz fizetendő.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
(15)
Orsován. 1895. évi márczius hó 17-én.
M. kir. erdőhivatal.

Pályázat erdóóri állomásra.
Az „Egyesült magyarhoni üveggyárak részvénytársaság"
feketeerdői (Bihar m.) uradalmába május 1-ére egy szakvizsgázott
nős erdőftr keresterik. Évi bér 240 frt, szabad lakás és tüzelésre
galyfa. Általa bejelentett erdei kihágásokból 33%. Előnyben ré
szesül, a ki a tót nvelvet is birja

(16)

Hirdetmény.
Az ungvári gk. székesegyház konczházai erdejében mintegy
16731 wi m ü t ö l g y f a . 8648 wi 30 cm a l ó l i t ö l g y f a és
1800 m i h a r , s z i l és g y e r t y á n fa eladó. Vevők felkéretnek
zárt ajánlataikat 1895. évi ápril 12-ig 7000 frt készpénz, vagy
óvadékképes értékpapír bánatpénzzel együtt, — a munkácsi gk.
püspökség jószágigazgatóságánál (Budapest, Sip-utcza 16. sz.)
beadni, — hol is a vétel feltételei is megtudhatók.
Budapesten, 1895. márczius 25-én.
(17)
A munkácsi gk. püspökség jószágigazgatósága.
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