Az „Erdészeti Lapok" 1917. évi XV—XVI. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
:nnél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milUméterenkint a) faeiadási hirde
üéseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betüná!
•kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak
ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Kfilön m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek.
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STAINER GYULA
cs. és Kir. udvari szállító.
K ö r m e n d (Vas m.)

Kűl- és belföldi fenyő-, lomb- és
gyűmölcsmagvaKat, tű- és lomb
levelű facsemetéKet, diszfenyőKet,
sorfáKat, élősövény ehet, gyümölcsvadonczoHat és minden e szaKmába
vágó más magvaKat.
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A Kontinens lesinajyobb és legjobb hírnévnek örvendő' hasonnemü vállalata
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erdőőri állásra pályázatot hirdet. Az állás utáni kezdőfizetés 800 K,
ha erdőőri szakvizsgával
olyanok

is, akiknek

biró

nincsen

egyén

neveztetik ki. Pályázhatnak

szakvizsgájuk,

ezek

720 K kezdőfizetést

kapnak és csak ideiglenesen

amennyiben 3 éven

belül az erdőőri

azonban

csak

alkalmaztatnak,

szakvizsgát le nem tennék,

a város szolgálatából el fognak bocsáttatni. A fokozatos előléptetés,
nyugdíjigény az erdőőri szolgálati szabályokban van megállapítva.
Az erdőőr természetbeni lakást és ruházatot, valamint tűzifát is kap.

Pályázhatnak feddhetetlen előéletű, erős, egészséges testalkatú
olyan egyének, akik a tót nyelvet legalább némileg bírják.
Pályázati kérvények 1 K-ás bélyeggel ellátva, okmányokkal
felszerelve a városi polgármesteri hivatalnál adandók be.
Rózsahegy, 1917. évi július hó 9-én.
(2)
Polgármesteri hivatal.
Faeladási hirdetmény. 92570/1917/IV/4. sz. — A boszniai
és herczegovinai országos kormány erdőgazdasági ügyosztályánál
folyó évi augusztus hó 22-én a következő tövön álló nemes lombfa
törzsekből a vevő által termelendő haszonfa, valamint a haszonfatermelés után visszamaradó tűzifa fatömegek két csoportra fel
osztva, először szóbeli és utána írásbeli ajánlatok utján történő
nyilvános versenytárgyaláson eladásra kerülnek:

Csoportszá
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II.

Erdőrész
és
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Politikai
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Sisa-PalezBobenjak
oszt.
13-18.
Klekovaűa
oszt.
256, 257, 258.
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Legközelebbi
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állomás
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haszonfatömeg
tömköbm.

Bravszkó a
Prijedor-Drvari
vasúti vonalon

hárs

570

kőris

430

juhar

1200

hárs

800

kőris

430

juhar

760

fodrosjuhar
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Az eladásra kerülő fatörzsek folyó számokkal vannak meg
jelölve és az erdőben bármikor megtekinthetők.
A leteendő bánatpénz mindegyik csoportnál 7000 (hétezer)
koronát tesz ki, amely Írásbeli ajánlat benyújtása esetén az ajánlat
hoz melléklendő.
A 2 K-ás boszniai bélyeggel ellátott, zárt Írásbeli ajánlatok
legkésőbb folyó évi augusztus hó 22-én délelőtt tiz óráig az országos
kormány erdőgazdasági ügyosztályánál nyújtandók be.

Ul

A szóbeli versenytárgyalás délelőtt 10 órakor kezdődik, melynek
befejezése után a kellő időben beérkezett írásbeli ajánlatok bontat
nak fel. Az írásbeli ajánlatok felbontása után szóbeli ajánlatok
többé tekintetbe nem vétetnek.
Az adás-vevési feltételek, valamint a kikiáltási árak ugy a
kljucsi állami erdőgondnokságnál, valamint az alulírott kormány
erdőgazdasági ügyosztályánál tekinthetők meg.
Sarajevo, 1917. évi június hó 30-án.
(3)

Bosznia és Herczegovlna országos

kormánya.

38 éves nőtlen, róm. kath. r o k k a n t altiszt, aki végleg el
van bocsátva, ép kezű és lábu, erős, magas, az erdőőri szak
iskolát Vadászerdőn végzett szakvizsgázott erdőőr, kitűnő bizonyít
ványokkal rendelkezik, magyar, német és tót nyelvet szóban és
írásban bírja, mint erdőőr, vagy vadász állandó állást keres.
Czime mint Rokkant katona a szerkesztőségnél megtudható.
(4>
Termelt tölgyhaszonfaanyageladás. 2262/1917. szám — Az
apatini m. kir. erdőhivatal alá tartozó palánkai m. kir. erdőgond
nokság palonai Cseres nevü 1915/16. évi vágásában kitermelt 375
tömörköbméter haszonfa két eladási csoportban nyilvános írásbeli
versenytárgyaláson kerül eladásra.
A zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi szeptember
hó 5-én d. u. 4 óráig nyújtandók be az apatini m. kir. erdő
hivatalnál, ahol azok 1917. évi szeptember hó 6-án d. e. 10 órakor
fognak nyilvánosan felbontatni.
A tölgyhaszonfaanyag csoportosítását, a kikiáltási árakat és a
bénatpénzt feltüntető kimutatás, valamint az ajánlati űrlap ésboriték az apatini m. kir. erdőhivatalnál szerezhető be.
Apatin, 1917. évi július hóban.
(5)
M. kir. erdőhivatal.
Árlejtési h i r d e t m é n y . Gróf Apponyi Henrik kovarczi ura
dalmában (Nyitra megye) a Tribecs nevü erdőrészben 235 kat. hold
tövön álló fatömeg 1917. évi augusztus hó 26-án d. e. 10 órakor
alulírott uradalmi birtokfelügyelő irodájában Nyitrán szó- és Írás
beli árverésen fog eladatni.

A tövön álló fatömeg egészben 34.000 köbméter fa; ebből
25.000 köbméter tűzifa tölgy és bükk és 9000 köbméter műfa, még
pedig 5600 köbméter tölgyfa, 1000 köbméter kőris és 2400 köb
méter bükk. Kikiáltási ár 480.000 korona.
Bánatpénz 10.000 korona.
A termelt fa legkésőbb 1919. évi augusztus hó l-ig kiszállí
t a n d ó az erdőből.
Az erdő 5 km-re van az uradalmi mezőgazdasági vasúttól,
amely 10 km hosszban a szomorlovászi állomásra vezet. Ezen
állomás 50 km-rry\re van Érsekújvárról.
Az erdőt megtekinteni szándékozóknak a szomorlovászi állo
máson kocsi rendelkezésükre áll, ha ez iránti kívánságukat sürgönyiieg közlik (sürgönyeim: Scholz főerdész, Appony).
Budapestről vonat indul este 5 óra 40 perczkor, Érsekújváron
átszállás, érkezés este 9 óra 30 perczkor Szomorlovászira. Wienből
indul 4 óra 10 perczkor este, Érsekújváron átszállás, 9 óra 30
perczkor este érkezés Szomorlovászira. Ellátás és szállás biztosítva van.
Nyitra, 1917. évi július hó 18-án.
(6)

Dr. Szeghő

Zsigmond.

Faeladási hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy Mátranovákon
a községházánál 1917. évi augusztus hó 28-án, délelőtt 10 órakor
a mátranováki volt úrbéres birtokosság Mátranovák határán elterülő
és a helybeli vasúti állomástól 3 kilométernyire fekvő 95*3 kat. hold
kiterjedésű erdőrészletének tövön található, hivatalosan 265 ni
tölgyműfára és 6375 m tölgy, cser, gyertyán és juhar elegyes
tűzifára becsült fatömege zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött
nyilvános árverésen el fog adatni.
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Becsérték 119.721 koronában állapíttatott meg, melyen alól a
ía nem adatik el.
Bánatpénz 10°/o.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az egész faeladási ár a mátranováki volt úrbéres birtokosság
javára közvetlenül a vevő által a salgótarjáni m. kir. adóhivatalba
áizetendő be.

Az árverési feltételek és becslési adatok a mátranováki volt
úrbéresek elnökségénél Mátranovákon (Nógrád megye) és a losonczL
m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Mátranovák, 1917. évi július hó 17-én.
(7)
Lakatos József
v urb. birtokossági elnök.

Erdőőpt keres nyitramegyei uradalom, ki a tót nyelvet birja,
fáczán-nevelésben és a kártékony vad irtásában jártas. Ajánlkozások
bizonyitványmásolatokkal és a fizetési igény megjelölésével a
Kisbábi uradalom czímére: Vágszered, Postafiók küldendők. (8. II. 1.)
A szatmári rom. k a t h . püspökség bükkzsérczi erdőbirtokán
az erdőmérnöki állásra pályázat hirdettetik. A kinevezendő erdő
mérnök kezdő javadalmazása 1800 (ezernyolczszáz) korona, 20 hl
buza, 20 hl kétszeres, 20 hl árpa, 20 hl szemestengeri, 24 hl rosta
alj, 50 kg só, 60 q takarmányrépa, 64 köbméter tűzifa, 2 fejős
tehéntartás, 3 kocza- és 6 süldőlegeltetés, 900 öl szántóföld. Ezen
javadalmazás a használhatóság arányában egész 2760 korona kész
pénz, 30 hl buza, 25 hl kétszeres, 25 hl árpa, 25 hl szemestengeri,
24 hl rostaalj, 100 kg só, 100 q takarmányrépa, 96 köbméter
tűzifa, 3 fejőstehéntartás, 6 kocza- és 12 süldőlegeltetés és 1000 öli
föld emelkedhetik.
A pályázati kérvényhez csatolandók:
1. Keresztlevél (csak róm. kath. valásu lehet.)
2. Erdészeti államvizsgái bizonyítvány.
3. Eddigi szolgálatról szóló okmányok.
4. Erkölcsi bizonyítvány.
5. Egészségi bizonyítvány.
A kérvényben felemlitendők katonai szolgálatának viszonyai.
Kinevezendő egy évi próbaszolgálat után fog állásában véglegesittetni, ezen év a nyugdíjba be lesz számítva. Csak 40 éven
aluli pályázók vétetnek figyelembe. A bükkzsérczi erdőgazdaság
kezelésén kivül az erdőmérnök kötelessége a tiszanánai uradalom
füzeserdőinek kezelése is.
Kérvények püspök ur őméltóságához czimzendők SzatmárNémeti s a szatmári püspökség jószágfelügyelőségéhez Pusztahidvég,
u. p. Poroszló (Heves megye) nyújtandók be.
(9. III. 1.)

Faeladási hirdetmény. A zágoni Kétágkatonaság közbirtokos
sága a tulajdonát képező, Zágon község (Háromszék m.) határán
a Bóta nevü erdőben fekvő, 2423'7 kat. hold erdőterületnek lucz-,
jegenyefenyő- és bükkfaállományát, mely hivatalosan 200.496 m
fenyőmű-, 118.744 m bükkmű- és 277.077 m
bükktüzifára
becsültetett 1917. évi szeptember hó 20-án d. e. 10 órakor Zágon
községben a Kétágkatonaság hivatalos helyiségében nyilvános szóés írásbeli árverésre bocsátja.
Kikiáltási ár 2,000.000 azaz kettőmillió korona.
Bánatpénz 10%, azaz 200.000 kettőszázezer korona.
Utó, valamint az árverési és szerződési feltételektől eltérő,
avagy későn érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
Szabályszerűen kiállított Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés
megkezdése előtt az. árverező bizottság elnökénél nyújtandók be.
Ezek csak akkor vétetnek figyelembe, ha szabályszerűen ivenként
egy koronás bélyeggel felszerelve vannak kiállítva és azon, határo
zottan kifejezett nyilatkozatot is tartalmazzák, hogy ajánlattevő sz
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti.
A részletes becslés, árverési és szerződési feltételek a zágoni
Kétágkatonaság elnökénél, valamint a nagyborosnyói m. kir.
járási erdőgondnokságnál megtekinthetők, sőt kívánatra bárkinek
el is küldetnek.
Árverezni szándékozóknak szabadságukban áll, hogy az árverés
tárgyát képező faanyagot a helyszínen megtekintsék és esetleg
saját közegeikkel megbecsüljék, ha ezen szándékukat a birtokosság
elnökénél előzetesen bejelentették.
Az erdő Nagyborosnyó állomástól 31 km-re. fekszik s ezen
állomástól kitűnő karban tartott megyei és állami ut köti össze.
Zágon (Háromszék m ) , 1917. évi július hó 8-án.
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Antal István
birt. jegyző.
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(10)

Szőts Imre
birt. elnök.

Kitermelt bükk- és juhargömbfaeladás. 4580/1917. sz. —
A mrkopalji kir. erdőgondnokság kerületében a Maticspoljana
Regovasztazai erdei ut világító pusztáján termelt 331-35 m bükk
és 7-82/ra juhargömbfa egy eladási csoportra megosztva, zárt írás
beli ajánlatok utján el fog adatni.
3
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A zárt írásbeli ajánlatok, ellátva a letett bánatpénzről szóló
nyugtával, legkésőbb 1917. évi augusztus hó 22-én délelőtti
10 óráig nyújtandók be a kir. erdőgondnokságnál Mrkopaljon,
ahol azok ugyanaznap délelőtt 11 órakor fognak nyilvánosan fel
bontatni.
Az eladási feltételek, a faanyag csoportosítását, a kikiáltási
árakat és a bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati űrlapok és
borítékok a mrkopalji kir. erdőgondnokságnál és alulírott kir. erdő
igazgatóságnál szerezhetők be.
Zagreb, 1917. évi július hóban.
(11)
Kir.
erdőigazgatóság.
Faeladási hirdetmény. Az oroszhegyi közbirtokosság (Udvar
hely vármegye) a tulajdonát képző és Oroszhegy község határában
a varság tisztásán fekvő «C" gazdasági osztály II. vágássorozatá
nak 1., 6., 8., 9., 17., 18., 19., 20. sz. 749-1 kat. hold vágásterületén
törzsenként felvett 14 cm mellm. átmérőnél vastagabb 40.454 m
luczfenyőt, 2414 m kérget, 20 cm mellm. átmérőnél vastagabb
2672 m bükkműfát, 26.702 m bükktüzifát 1917. évi szeptember
hó 17-én délelőtt 10 órakor Oroszhegy községházánál nyilvános
szóbéli árverésen és zárt Írásbeli ajánlat utján együttesen el fog
adatni. Ezen terület mellett van még mintegy 1202 kat. hold bükk,
amely jövő évtől kezdve szintén eladás alá fog bocsáttatni.
Kikiáltási ár 337.195 korona (háromszázharminczhétezeregyszázkilenczvenöt) korona.
Utóajánlat el nem fogadtatik.
Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 10%-át árverezést vezető
kezéhez készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban az árverés
megkezdése előtt lefizetni, illetőleg az írásbeli zárt ajánlathoz
mellékelni.
A kihasználási határidő a szerződés jogerőre emelkedésétől
számitott (3) három év.
A részletes becslési és árverési feltételek a korondi m. kir.
járási erdőgondnokság (Székelyudvarhelyen) és alulírottnál a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.
Oroszhegy, 1917. évi július hó 22-én.
(12)
Tamás Ágoston
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közbirtokossági elnök.

Mindenféle lőtt vadat bármely mennyiségben a legmagasabb
árban vásárolunk. Szállítóinknak korlátlan összegű óvadékot nyúj
tunk. Vadszállitó kosarainkat készséggel bocsátjuk rendelkezésre.
Szerződéskötésre utazó tisztviselőnket odaküldjük. Kívánatra elő
vételi árajánlattal szolgálunk. A legsimább átvételt a beszállított
vadak értékének azonnali kiutalását biztosítjuk. Állandó szerződéses
szállítóinknak a lehetőségig és a beszállítandó vadak arányában
töltényeket és lőszert bocsátunk rendelkezésre. Alaptőke 2,000.000
korona.
Szent István Tápszerművek R.-T. Vade'rtékesitő Osztálya,
(13. VI. 1.)
Budapest, X., Maglódi-ut 17.
Árverési hirdetés. A Torda-Aranyos vármegye toroczkói
járáshoz tartozó Felsőpodsága községi oresti gör. kel. és belavári
gör. kath. egyház közhírré teszi, hogy Felsőpodsága község határá
ban fekvő rendszeres gazdasági terv szerint kezelt erdeje üzem
osztálya 5. sz. erdőrészletéből 1*10 kat. hold területének és a 6. sz.
egész erdőrészletnek, összesen 1F3 kat. hold területnek 160 tm''-rt
becsült tölgyműfa és520wra -re becsült bükk-, gyertyán- és tölgytüzifa
állományát a vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági al
bizottságának 645,1916. sz. engedélye alapján 1917. augusztus hó
22-én d. e. 10 órakor Felsőpodsága községházánál nyilvános szóbeli
árverésen a legtöbbet ígérőnek el fogja adni.
A hivatalosan megállapított becsérték mint kikiáltási ár 5515 K.
Bánatpénz 552 K.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A részletes árverési feltételek a felsőpodságai oresti lelkészi
hivatalnál, a tordai m. kir. állami erdőhivatalnál és a topánfalvi
m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.
Felsőpodsága (Oresti), 1917. évi július hó 22-én.
(14)
Germán János
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gör. kel. lelkes?.

Hirdetmény. Ötvenhat éves, erőteljes kincstári erdőtanácsos,
aki azonnali kincstári nyugdíjazásra jogosult, valamely magán
uradalmi erdőbirtokon további erdőtiszti alkalmazást keres. Jeles

oklevéllel, egyéb törvényes képesítéssel és az erdőgazdaság kezelési,
épitési és administrálási ágazataiban bő gyakorlati tudással bir.
önálló erdőgondnokságnak, vagy néhány erdőgondnokságból
álló erdőbirtoknak a modern többtermelési elvek alkalmazásával
való vezetését — és ha a viszonyok engedik: jövedelmezőbbé
tételét — vállalja.
Uj állását a szerződés megkötése után hat hét múlva foglal
hatja el.
Az állomáshely és a dotáczió részletezését tartalmazó meg
keresést kettős bélyeggel ellátva a kiadóhivatalba kéri „Jövedelem
fokozás és hűség" jeligére.
(15)
Faeladási hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy Szinóbányán
a községházánál 1917. évi szeptember hó 5-én délelőtt 10 órakor
a szinóbányai volt úrbéres közbirtokosság Szinóbánya határán
elterülő és a helybeli vasúti állomástól 4 kilométernyire, a lónyabányai vasúti állomástól pedig 6 kilométernyi fekvő „Jarcsanyiszkó"
nevü erdeje mintegy 93'2 kat. holdnyi kiterjedésű részletének tövön
található, hivatalosan 7661 m tölgyműfára és 6208 m tölgy, bükk
és éger elegyes tűzifára becsült fatömege zárt Írásbeli ajánlatokkal
egybekötött nyilvános árverésen el fog adatni.
Becsérték 426.654 K-ban állapíttatott meg.
Bánatpénz 10%.
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési feltételek és becslési adatok a szinóbányai volt
úrbéresek elnökségénél Szinóbányán (Nógrád megye) és a losonczi
m. kir. jár. erdőgondnokságnál megtekinthetők.
Szinóbánya, 1917. évi július hó 26-án.
(16)
Gábor Pál
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v. urb. közbirtokossági elnök.

Gőzfürészbérbeadás. 117375/917. sz. — A zólyomvármegyei
Garampéteri községben levő kincstári gőzfürész összes berende
zéseivel és a hozzátartozó gömbölyüfa- és szelvényárurakodó
területekkel kapcsolatosan Beszterczebányán 1917. évi augusztus
hó 23-án d. e. 10 órakor megtartandó versenytárgyaláson zárt
Írásbeli ajánlatok utján 1917. évi október hó 1 -tői kezdődőleg 2
(kettő) egymás után következő évre haszonbérbe fog adatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi augusztus hó 22-én déli
12 óráig nyújtandók be a beszterczebányai m. kir. erdőigaz
gatóságnál.
Árverési és haszonbérszerződési feltételek, ajánlati űrlap és
boríték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál dijmentesen
szerezhetők be.
Budapest, 1917. évi július hóban.
(17)
M. kir. földmivelésügyi miniszter.
Faárverési hirdetmény. 3317/1917. sz. — Késmárk szab. kir.
város közönsége 1917. évi augusztus hó 31-én déli 12 órakor
a városháza tanácstermében tartandó nyilvános Írásbeli árverésen
eladja a tulajdonát képező:
1. «A" erdőüzemosztály I. vágássor 2/a osztagának 3 38 kat.
holdján, 39. osztagának 1981 kat. holdján; a II. 13. osztagának
3-51 kat. holdján, 15. osztagának 8*90 kat. holdján, 16. osztagának
22-83 kat. holdján, 18/b osztagának 42-67 kat. holdján, tehát összesen
101-10 kat. holdján található tövön álló, illetve széldöntött, de még
hántatlan állapotban levő 26.066 m -re becsült haszonfatömeget és
2223 m -re becsült luczfenyőkérget.
2. Értékesítés tárgyát képezi továbbá az „A" erdőüzemosztály
I. vágássor 10/a osztagának 14 54 kat. holdján, a 26. osztagának
mintegy 5 kat. holdján, a 27. osztagának mintegy 30 kat. holdján,
s a 29. osztagának 36-10 kat. holdján található, tehát összesen
mintegy 85-64 kat. holdján található tövön álló, illetve széldöntött,
de még hántatlan állapotban levő 11.993 m -rt becsült haszonfatömeg és 1135 m -rt becsült luczfenyőkéreg.
Az 1. pont alatti fakészlet és luczfenyőkéreg becsértéke 990.115
korona, a két pont alatti fakészlet és luczfenyő becsértéke 459.480
korona. Kiszállítási határidő bezárólag 1921. év április hó 30.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtattak b e ; b) ha tisztán kivehető
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel meg
jelölését szószerint tartalmazza, ugy amint az a hirdetményben
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenként 1 K-ás bélyeggel el-
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látva adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot,hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen a megajánlott összegnek
legalább 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban
tartalmazzák; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az aláírásból az
ajánlattevőnek neve és lakhelye világosan kiolvasható és h) ha a
borítékon kivül „Ajánlat a Szepesvármegye Közigazgatási Bizott
ságának 611/917. g. számú határozata alapján Késmárk szab. kir.
város erdejéből kihasználható fakészletre" felírással van ellátva.
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azon
ban csak az illetékes hatóság jóváhagyása ulán válik kötelezővé.
3. Az 1. és 2. pont alatt feltüntetett famennyiségre különkülön és együttesen is lehet ajánlatot tenni.
A részletes árverési és szerződési feltételek Késmárk szab. kir.
város tanácsirodájában naponta 11—12 óra között megtekinthetők
és kívánatra 5 korona előállítási költség megtérítése ellenében az
érdeklődőknek meg is küldetnek.
Késmárk, 1917. évi július hó 28-án.

(18) Dr.

Mattyasovszky Elemér
polgármester h.

Uradalom, vagy erdészeti alkalmazott,
erdészcsaládból való özvegy erdésznének
erdészeti pályára szeretnék adni s most a
jönnie.
Szives ajánlatot kérek özv. „P. K.-né"
hivatalába.

ki fogadná magához
15 éves fiát, kit az
IV. polgáriba kellene
jeligére e lap kiadó
(19)

Tölgyrönkőeladás (vasút melletti rakodón). 3133. szám. —
A huszti m. kir. erdőgondnokságnak a huszti vasúti állomás melletti
rakodóján készletezett 312 darab 155-14 köbméter tölgyrönkő zárt
írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson eladatík.
A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi szeptember hó 3-án délután
4 óráig a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és
1917. évi szeptember hó 4-én délelőtt 10 órakor az erdőhivatal
hivatalos helyiségében nyilvánosan bontatnak fel.

xit
Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, valamint
ajánlati űrlapok és borítékok a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál
szerezhetők be.
Bustyaháza, 1917. évi augusztus hó 3-án.
(20)
M. kir. erdőhivatal.
Erdőmérnöki, illetve erdőgondnoki állást keres 29 éves, róm.
kath., nőtlen, felmentett, négy évi gyakorlattal biró és tényleges kezelői
szolgálatban álló okleveles erdőmérnök, ki különösen az erdő
használati, erdőművelési, felmérési teendőkben, valamint az út
építés és kisebb építkezésekben megfelelő jártassággal rendelkezik;
beszéli a magyar, német, tót és ruthén nyelveket. Uj állását folyó
év októberében foglalhatná el, esetleg valamivel hamarább is.
Szives megkereséseket hely és fizetés megjelölésével »Erdőhivatal
Bükkzsércz, u. p. Bogács, Borsod m." czimen kér.
(21. II. 1.)
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