élő állapotban s naponta frissen fogva, kosarankint postai utánvét
mellett s vámmentesen szállít:
40 drb I. r. óriás szóló rákot 5 frt 40 krjával

(5 11 9)

60

„

óriás rákot

4

„ 40

„

100.

„

leves-rákot

3

„ 40

„

B. H a l l e r
Stanislau 45. sz. (Galiczia.)

Pályázat erdőöri állomásokra.
126/1896. sz. — A nagy-köveresi közalap, erdőgondnokság
ban megüresedett kettő egyenként 250 frt készpénzfizetés, ter
mészetbeni lakás, 2 hold földjárandóság, 17 ür mt. első osztályu
kemény dorongfa illetmény és a szabályszerű marhatartással
javadalmazott II-od osztályu erdőöri állomásokra ezennel pályázat
nyittatik.
Pályázni óhajtók az erdőtörvény 37. §-ában követelt minősí
tésen kivül megyei főorvosi bizonyitványnyal tartoznak igazolni azt,
hogy ép, erős testalkattal s jó látó- és • halló-képeséggel birnak.
A hivatalos magyar nyelven kivül a román nyelvet beszélők elsőbb
séggel beirandók.
Az eredeti vagy hiteles másolati okmányokkal felszerelt és
szabályszerűen bélyegzett kérvények az alulírott erdőgondnokság
hoz az 1896. év június 10-ig nyújtandók be.
Kelt Nagy-Köveresen 1896. évi ápril hó 25-én.
(Temesmegye.)
(6)

M. kir. közalap, erdögondnokság.

Müveit fiatal erdész, ki a magyar, német és tót nyelvet
szóban és Írásban tökéletesen birja, irodai munkálatokban jártas
és igen szép Írással bir, f. évi július l-jén való felvételre keres
tetik. Évi fizetés 500 frt, szabad lakás, fa és ruházat mellett. Csak
oly egyének ajánlatai vétetnek figyelembe, kik jó bizonyítványok
felett rendelkeznek. Német nyelvű ajánlatokaPrinzlich Hohenlohe'sche
Domainen-Verwaltung Stark Oberförster-hoz Morva-Szt.-Jánosba
intézendők.
(7.1.2.)

51.200 luczfenyótörzset
55 ezentimeter átlagos mellmagassági átmérővel tövön ad el a
nadrági vasipartársulat, keleti Délmagyarországban Gavosdia vasúti
állomás s a saját Gavosdiával összekötött iparvasut közelében fekvő
nadrági erdőségeiből.
A fenyőtörzsek kihasználására, illetve feldolgozására 15 év
engedélyeztetik.
Venni szándékozók ajánlataikat 5% bánatpénzzel f. é. június
hó végéig adják be alulirt hivatalhoz, hol a feltételek is megtekinthetők.
(8. I. 3)

A nadrági vasipartársulat
uradalmi erdészeti s gazdászati hivatala
Nadrágon.

Faeladás.
Dobsina város a tulajdonát képező Stein és Pelcz erdő
területekben 116'5 kat. holdon levő összes álló fát 1896. évi június
17. d. e. 10 órakor zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános
árverésen elád.
A kikiáltási ár 30.000 frt, a bánatpénz 3000 frt. A részletes
feltételek a városházán megtekinthetők. Kivánatra írásban is meg
küldetnek.
Dobsina 1896. május 2-án.
(9)
Szontagh,
polgármester.

Szepes vármegyei, gölniezbányai járás Szomolnok bányaváros
nagyközség tulajdonát képező erdöbirtokának A üzemoszt. I.-sö
vágássor, — a rendszeres üzemterv szerint kihasználásra előirt
54—-66. számú osztagában, a— mellmagasságban mért — 25 cm-én
felüli jegenye és lucz fenyő 3000 (háromezer) tömköbméter erejéig
terjedő haszonfa eladandó lévén: ezen haszonfa eladására fent
nevezett b.-város tanácstermében, nyilvános szóbeli árverés folyó
évi június hó 6-ik napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tartoznak az árverés megkezdése előtt
600 (hatszáz) frtnyi bánatpénzt letenni; az ajánlatok el vagy el
nem fogadása a képviselőtestületi határozattól tétetik függővé,
utóajánlatok el nem fogadhatnak s az árverés sikertelensége esetén
uj árverés fog hirdettetni. A z eladás egyéb feltételei fentnevezett
bányaváros tanácstermében és alant irt erdögondnokságnál tekint
hetők be.
(10)

M. kir. erdőgondnokság.

Gölniczbányán, 1896. máj. 6-án.

Németh Pál,

m. kir . erdész.

Faeiadási hirdetmény.
2336—896. sz. — A kolozsvári m. kir. erdöigazgatóság és a
szászsebesi m. kir. erdöhivatal kerületében az 1896. bez. 1898. évek
ben, azaz három év alatt kihasználandó mintegy 4405.52 kat.
hold és esetleg az 1896. bez. 1890. években, azaz öt év alatt
kihasználandó mintegy 6103'41 kat. hold erdőterület fenyő és
juhai' épületi és müszerfa készletének eladása iránt a kolozsvári
erdöigazgatóság irodájában 1896. évi június hó 23.-ik napján
délelőtt 10 órakor ajánlati tárgyalás fog tartatni.
Az ajánlatok a következő csoportok szerint tehetők:

frt

frt

kat. hol d

a) Isztics ó
595.54 880.24
I.
416.19 638.74
Kolozsvári erdő- b) Laposnya
igazgatóság ke - c) Mocsári erdő\ 300 0 M2500
rületében a her- gondnokságban
559.78
350.01
busi gőzfürés z a Görgén y vi használatával
zére hajl ó rész

III.
A szászsebes i
erdőhivatal ke - Kudsir
rületében a z al kenyéri gőzfürész
használatával
IV.
Bisztra
A II . és III. cso- Gótul
port összefog - Kudsir
lalva

77.70

77.70

813.46 1204.32

177.19

367.01

1068.35 1649.03

Mocsári erdőV.
gondnokságban
A kolozsvár i a Nyárád és Szo - 726.58 726.58
erdőigazgatóság váta vize k fel é
kerületében
hajló rés z
VI.
A kolozsvár i Topánfalva
erdőigazgatóság
kerületében

1
- 4000 42500

3000

7500

t

1

n

II.
A szászsebes i a) Bisztr a
erdöhivatal ke rületében a szász- b) Gótu l
sebesi gőzfürész
használatával

Megjegyzés

Bánatpénz

A bánatp é nzek a z átla g egf évr e es ő fatö i meg becs á
mintegy 1 O /ü-át teszik , a í: I—IV . csoport i)knál figy e
vétetett a fi i résznek érték e is

'Az erdögond nokság
megnevezése

5. év i el adásnál

Csoport

3. év i el adásnál

Erdőterület

Fűrész illá n
fizetendő évi
haszonbér

Terület szerint i (I— V. csoport ) é s fatömeg szerint i (VI . csoport) eladás

180.50

7000 20000

—

A biztosí ték a
5600 bánatpénz
kétszerese

275

és pedig : a) területr e alapítv a a z I. , II. , III., IV. é s V . csoporto k
b) a z össze s fatömegr e alapítv a a VI. csoport fakészletére ,
c) a rakhelyekre leszállítot t faanyagr a köbméterenkin t a z

