
Hirdető-melléklet az „Erflészeti Lapot" 1889. évi VIII. és IX. füzetéhez. 

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 husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 

60-ik sorig, soronként harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik soron 

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

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászoknak , 

t i s z t e k n e k 
és másoknak. 

Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

P A Q Q F B T I P ft T R a k t á r Bécs , UAOuEl i i L l r U I I. K o h l m a r k t 8. 
Bécs , Ottakring 
Fes tgassa 11/13. 

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

Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

S c h i i b l K á r o l y , 
mérnök és építőmester Pozsonyban, Ventur-utcza, 16. szám, vállal

kozik fürészművek, papíranyag készítő és szárító telepek (Holzschlei-

ferei und Trocknungs Anlagen) tervezésére, építésére és berendezésére. 



Kincstári és uradalmi 

e r d ő t i s z t e k é s e r d ő ő r ö k 
r é s z é r e a k á r 

t e l j e s e g y e n . r u b . a k a t 
a k á r p e d i g 

e g y e s d a r a b o k a t 
v a l a m i n t az 

egyenruházathoz tartozó egyes részeket 
csakis valódi 

tartós minőség-ben száliit jótállás mellett 

T I L L E R M Ó R ós T E S T V É R E 
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy sziute a m. kir. 

hadsereg szállítói 

B u d a p e s t e n , K á r o l y - l a k t a n y a . 

K i m e r í t ő á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a k ü l d ü n k . 

Mindennemű 

e r ü s z t i és Katonai amanHia, vaflász- és c M r i a 
legjutányosabb árak mellett megrendelhető 

R O S E N T H A L H . - n á l 
az „arany sisak"-hoz. 

A m. kár. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója. 

B u d a p e s t , 
H a a s - f é l e palota , Gizel la- tér 1. s z á m . 

http://egyen.rub.akat


M e g v é t e l r e k e r e s t e t n e k 
fiatal tölgyerdők, cserkéreghántásra, 

vasúti állomás közelében, lehetőleg nagyobb terjedelemben. Szives 
ajánlatok intézendők Schmidl és Ungar 

kéregtermeló'khez. 
(3—1) Budapest, bálvány-utcza, 2 1 . sz. 

Megvételre kerestetik 

kétszázezer 2—3 éves kocsános tölgycsemete. Eladni szándékozók 
szíveskedjenek ajánlataikat az alulírotthoz október hó végéig beküldeni. 

Eger, 1889. szeptember 16-án. 
Mudnyánssky Pál, 

ideiglenes megyei erdőtiszt. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Árlejtési hirdetmény. 

48.650. szám. A m. kir. távírda 1890. évi 15.679. drb 67 2 »», 
23.453 drb 8 m és 512 drb 10 m hosszú távirdaoszlop szükségletét 
írásbeli ajánlatok alapján kívánván beszerezni, felhivatnak mindazok, 
kik a 93 külön lerakó helyen átadandó fentebbi oszlopmennyiség egy 
vagy több részletének szállítására vállalkozni óhajtanak, hogy az 
előirt módon felszerelt Írásbeli ajánlataikat, legkésőbben folyó évi 
október hó 30-án déli 12 óráig a kereskedelemügyi ministerium 
segédhivatali igazgatóságához nyújtsák be. 

A pályázati feltételeket, valamint az egyes rakhelyek megneve
zését és az ezeken átadandó oszlopok mennyiségét tartalmazó kimu
tatás a kereskedelemügyi ministeriumban (Budapest, Széchényi-utcza 2.), 
továbbá a m. kir. posta- és távirda-igazgatóságoknál. a rendes hiva
talos órák alatt megtekinthetők. 

Budapesten, 1889. szeptember 22-én. 
A kereskedelemügyi ministeriumt ól. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 
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P á l y á z a t o k . 
3689. szám. Az alulirt m. kir. föerdőhivatal kerületében egy 

erdészjelölti, esetleg I., vagy II. osztályú erdőgyakornoki állomásra, 
az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. tv.-cz. 12. §. által 
követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kivánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, me
gyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1889. évi októ
ber hó 20-ig az alulirt főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Lippán, 1889. szeptember 23. M. h. föerdőhivatal. 

875. szám. Alulirt erdőbivatal kerületéhez tartozó nagy-köve-
resi alapítványi uradalmi hittyiási Ií-od osztályú erdőőri, 250 frt 
készpénzfizetés, 17 ürköbméter kemény dorongfa, az erdőőr által 
használt eddigi földjáraudóság és természetbeni lakással egybekötött 
állomás betöltésére pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi XXXI. tv.-czikk 
37. §-ában követelt erdőőri szakképzettségüket, a közalapítványi szol
gálatba újonnan belépni kivánók pedig azonkívül erős és ép test
alkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélő képességüket megyei 
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, vala
mint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes 
és a román nyelvnek bírását igazoló okmányokkal felszerelt és saját-
kezüleg irt kérvényüket, folyó évi november hó 20-ig az alulirt erdő
hivatalnál nyújtsák be, megjegyeztetvén, hogy az 1873. évi II . tv.-cz. 
értelmében kiszolgált és igazolvánnyal ellátott katonai altisztek, ha 
az erdőőri szakvizsga letételéről tanúskodó bizonyítványt felmutatni 
képesek, elsőbbségben résxesittetnek. 

Kelt Csákován (Temesmegye), 1889. évi szeptember hó 19-én. 
M. kir. köz'alapitvány4 erdőhivatal. 



A szombathelyi papnövelde tulajdonához tartozó Veszprémme
gyében fekvő gecse-vanyolai védkerületben üresedésbe jött s 250 frt 
készpénz fizetés, szabad lakás és 14 ürköbméter tűzifajárandósággal 
összekötött erdőőri állomás betöltése iránt ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi XXXI. tv.-czikk 
37. §-ának a), b) és c) pontjaiban előirt minősítésüket, magyar hon
polgárságukat, ezenkívül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő- és hallóképességüket megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos 
által kiállított bizonyítvánnyal, továbbá a magyar nyelvnek szóban és 
Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket folyó évi deczember l- ig alulirt igazgatósághoz nyújtsák be. 

Megjegyeztetik, hogy a kinevezett egyén állását 1890. év január 
l-jével elfoglalni tartozik. — Szombathely, 1889. szeptember 14-én. 

A szombathelyi papnövelde igazgatósága. 

3570. szám. Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében két 
erdészjelölti, előléptetés esetében három I-ső osztályú, esetleg egy 
Il-od osztályú erdőgyakornoki állomásra pályázat uyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §. által 
követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kivánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyilvány-
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
folyó évi október hó 2-áig, az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtsák be. — Kolozsvárt, 1889. augusztus 26-án. 

M. kir. erdőigazgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

4097. szám. Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében üre
sedésben lévő és fokozatos előléptetés uijáu betöltendő k e z e l ő 
fő e r d é s z í , valamint az ezen erdőigazgatóság kebelében üresedésbe 
jöt t e r d ő s z á m v i v ő i állomásra, az állományszerü illetményekkel, 
és az előbbire 534 frt, az utóbbira 466 frt biztosíték letételének 
kötelezettségével, ezennel pályázat nyittatik. 



Pályázni kivánók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I, t.-cz. 
12. §. értelmében követelt szakképzettségüket, az államerdészeti szol
gálatba újonnan belépni óhajtók pedig ezenkívül erős- és ép test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket, kincstári 
erdészeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyítvánnyal, nemkülönben életkoruk és illetőségükről tanúskodó 
anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban 
és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket 1889. é v i s z e p t e m b e r h ó 30-ig az alulírott m. kir. 
erdőigazgatóságnál benyújtsák. — Lúgoson, 1889. évi augusztus hó 
28-án. M. kir. erdőigazgatóság. 

3571 . szám. Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében egy 
Ill-ad osztályú famesteri, három IV-ed oszt. erdőőri, továbbá egy I-ső, 
előléptetés esetében három Il-od, esetleg hat Ill-ad osztályú erdő
legényi állomásra az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. 
évi XXXI-ik t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket; a fames
teri állomásra pályázók pedig, hogy az állomás ellátására megkíván
tató képzettségüket, nevezetesen azt, hogy a vízi-, ut- és polgári 
építkezésekre vonatkozó gyakorlati ismeretekkel birnak és képesek 
az építkezéseknek a megállapított tervek szerinti vezetésére, az állam
erdészet szolgálatba újonnan belépni kviánók pedig azonkívül erős-
és ép testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való tökéletes bírását, valamint a számadásban 
való kellő jártasságot igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
folyó évi október hó 10-éig az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtsák be; megjegyeztetvén, hogy az erdőlegényi állomásokra pályá
zók kötelesek nőtlen állapotukat okmányokkal igazolni. 

Kolozsvárt, 1889. augusztus 26-án. 
M. kir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



960. szám. Az alulirt m. kir. Tereziauumi alapítványi urada
lomban egy I l - ik osztályú erdőőri állomásra, 250 frt évi készpénz, 
17 ükm I l-od oszt. kemény dorongfa, 2 kat. hold föld, szabad lakás 
és a megállapított legeltetés illetményekkel, ezennel pályázat nyittatik. 

A pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi XXX. tv.-czikk 
37. §-ban előirt szakképzettségüket, a közalapítványi erdészeti szol
gálatba újonnan belépni kivánók pedig, ezenkívül erős- és ép test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket, kincstári 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo-
nyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg 
irt kérvényeiket, folyó évi november hó 15-ig az alulirt Terezianumi 
alapítványi tisztséghez nyújtsák b e ; megjegyeztetvén, hogy pályázók 
közül a kiszolgált és igazolvánnyal ellátott katonai altisztek, a meny
nyiben az erdőőri szakvizsgának letételét igazolhatják, elsőbbséggel 
birandanak. — Báttaszéken, 1889. október hó 6-án. 

A báttaseéki m. Jcir. Terezianumi alapítványi 
uradalomtisztsége. 

1376. szám. Leibitz város tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy 
a városnál megürült erdészeti állomásra, melylyel következő javadal
mazás, u. m. : a városi pénztár részéről 500 frtnyi évi fizetés, 
Majerka külváros részéről mint erdőgondnoki évi jutalmazás 80 frt, 
szabad lakás, 1 / i hold kerti terület, 6 szekér szénára való rét, 
12 mérő zab, 3 kereszt szalma, 12 öl kemény tűzifa fuvar nélkül, 
és faeladásoknál az évi használat után 1. m. öl 10 krral számított 
törzspénzekkel össze van kötve, ezennel pályázat nyittatik azzal, 
hogy ezen állomás egyelőre csak az 1890-ik év deczember hó végéig 
mint a bekövetkezendő tisztujitásáig töltendő be. 

Felhivatnak pályázók, miszerint az 1879-ik évi XXXI. tv.-cz. 
36. §-ában megjelölt képzettségi okmányokkal felszerelt folyamod
ványaikat f. év november hó 8-ig a városi tanácsnál annyival inkább 
nyújtsák be, mivel későbbi folyamodványok tekintetbe nem vehetők. 

Kelt Leibitzon, 1889. október hó 7-én. Both János, 
polgármester. 



Árverési hirdetmények. 
4434. szám. Közhírré tétetik, hogy Felső-Vincze község erde

jéből, magas ministeriumi engedélylyel 500 drb tölgyfa törzs, mely 
szakértői becsű alapján 4 3 2 . 4 8 8 m3 vastag épületfát, 1 2 . 4 5 0 m3 vékony 
épületfát, 5 2 5 . 6 3 9 m3 hasáb tűzifát és 6 4 6 . 0 0 3 m3 galy- és hulladékfát 
foglal magában, 996 frt 63 kr kikiáltási áron felül, árverési feltételek 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek folyó évi september hó 30-án délelőtti 
9—11 óráig, Felső-Vincze község hivatalos helyiségében kitűzött tár
gyaláson el fog adatni. Árverési feltételek és becslési jegyzék a sár-
kányi járási szolgabiróságnál található. Vevő köteles a becsár 10°/ 0-át 
bánatpénz gyanánt az árverező biztos kezeihez az árverés előtt letenni, 
illetőleg zárt Írásbeli ajánlatába becsomagolni. írásbeli ajánlatok folyó 
évi september hó 30-áu délelőtti sJill óráig fogadtatnak el alantirt 
árverező biztos által, a mely ajánlatba kiteendő az, hogy az ajánlat
tevő az árverési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Sárkány, 1889. évi augusztus hó 27-én. 
Fogarasmegye, sárkányi járás főszolgabírója. 

Belle Sándor, 
főszolgabíró. 

1846. szám. A szinérváraljai szolgabírói hivatal által ezennel 
közhírré tétetik, hogy a nagyméltóságú földmivelési ministeriumnak 
19.973/889. szám alatt kelt rendelete s Szatmármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságának 611/889. E. B. sz. határozata folytán a szi
nérváraljai szolgabírói járás területén fekvő Áv.-Ujfalu község tulaj
donát képező, mintegy 705 kat. hold „Dumbrava" nevü tölgyes erdő 
4510 '93 tömör köbméterre becsült mű- és épületfa választékokból 
álló fentálló fakészlete 1S89. évi szeptember hó 27-ik napjának 
délelőtti 10 óráján, nyilvános zárt ajánlati versenytárgyalás utján 
Áv.-Ujfalu községházánál el fog adatni. 

Az árverési feltételek következők : 
1. Kikiáltási ár a becsérték, vagyis 15.844 frt. 
2. Ezen kikiáltási árnak 10°/ 0-át árverelő tartozik a kiküldött 

főszolgabíró kezeihez zárt ajánlatban a fent kitett határnap délelőtti 
10 órájáig bánatpénzül készpénz, vagy óvadékképes papírban előze
tesen letenni, a később beérkezett ajánlatok el nem fogadtatnak. 



3. Legtöbbet igérő vevő a vételár fele részét az árverés napján 
kiküldött főszolgabíró kezéhez tartozik készpénzben azonnal lefizetni, 
a bánatpénz ezen részletbe számíttatván be. 

4. Vevő a vételár másik fele részét pedig az árverés alkalmával 
aláírandó szerződésnek törvényhatóságikig történt jóváhagyása után 
tartozik Szatmárvármegye pénztárába hat hó múlva befizetni. 

5. Vevő a vett erdőrész birtokába és használatába csak a szer
ződésnek törvényhatóságilag leendő jóváhagyása után lép be. 

6. Szóbeli és utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Egyébb feltételek az árverés határnapjáig a szinérváraljai szolga

bírói hivatal és Áv.-Ujfalu községházánál mindenkor megtudhatók. 
Kelt Szinérváralján, a szolgabírói hivatalnál, 1889. év augusz

tus hó 20-án. 
Tapp Kálmán, 

főszolgabíró. 

2916. szám. Máramaros vármegye közigazgatási erdészeti bizott
sága a Brusztura község volt úrbéres lakosságának tulajdonát tevő 
ottani erdőségben szél által kidöntött 3000 drb fenyőszálfának nyil
vános árverésen leendő eladását elrendelvén, ennélfogva közhírré 
tétetik, hogy az árverés eszközlésére határnapul Brusztura községben 
folyó évi szeptember hó 25-ének délelőtti 9 órája kitüzetik. 

A részletes árverési feltételek a taraczvizi főszolgabírói hiva
talnál bármikor, az árverést megelőzőleg, a helysziuén alulirottnál 
megtekinthetők. 

Tájékozásul a következők hozatnak venni szándékozók tudo
mására. 

16—30 cm vastag fának m' -enként kikiáltási ára 2 fit 20 kr . 
30—45 cm-ig 2 frt 66 kr. 
Bánatpénzül a vételár 10°/ 0 -a teendő le készpénzben, vagy 

óvadékképes értékpapírokban, a szerződésnek törvényhatósági jóvá
hagyása után, a vételár egészben lesz kifizetendő. 

A 3000 darab szálfából 500 darab a Bruszturánka folyó par t 
jára ki van vontatva. — Kelt Taraczközön, 1889. szeptember 2. 

Szöllőssíj Balázs, 
főszolgabíró. 



3528. szám. Körmöcz szab. kir. és főbányaváros tanácsa részéről 
ezennel közhírré tétetik, hogy a Turóczmegyében fekvő stubnyai erdő
gondnokság A. üzemosztály II. v. s. 10 tag. 38. és 39-ik osztagában 
6 3 . 8 holdon található, 77.904 frtra becsült lúczfának, kéreggel együtt, 
a jegenyefenyőfának, valamint a lombfának is tövön az erdőben 1889. 
évi október hó 1-től 1893. évi április hó l - ig való kihasználása szó-
és írásbeli versenytárgyalás utján felsőbb hatósági jóváhagyás kikö
tésével bocsáttatik áruba. 

A nyilvános szóbeli árverés folyó 1889. évi szeptember hó 30-án 
reggeli 10 órakor Körmöczbáuyán a városház üléstermében fog tar tatni . 

Az írásbeli lepecsételt és 4000 frt bánatpénzzel ellátott aján
latok, kikiáltási áron aluliak is elfogadtatnak, melyekben a felajánlott 
vételár számokban és betűkkel külön írandó ki, és kiemelendő, hogy 
az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát 
azoknak aláveti, legkésőbb folyó évi szeptember hó 29-én 11 óráig 
a polgármesteri hivatalhoz mulhatlanul beküldendők. 

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melyen alul való ajánlatok 
is benyújthatók. 

Az árverési és szerződési feltételek a városi erdőhivatalnál a 
stubnyai és turcseki erdőgondnokságnál megtekinthetők és kívánatra 
posta utján is megküldetnek. 

Pót, feltételes, olvashatlan, hiányosan kiállított, vagy felszerelt 
ajánlatok el nem fogadtatnak és visszavettetni fognak. 

Körmöczbányáu, 1889. évi augusztus hó 27-én tartott tanács
ülésből. Chábada József, 

polgármester. 

9396. sz. Darócz közbirtokosság tulájtlonát tevő „Am Meburger 
Weg" nevü tölgyerdőnek árverés utján váló eladása nem sikerülvén, 
ar ra nézve uj árverés tar tat ik idei októberi- 21-én délelőtti 10 óra
kor a község házánál. ' 

A megállapítva volt feltételek annyiba) módosíttatnak, hogy a 
kikiáltási ár 20.000 frt és a szóbeli árverés mellett zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak. •— Oklánd (Udvarhely megye). 1889. szeptember 2 1 . 

Jakab Gyula, 
főszolgabíró. 



4061 . szám. A fogarasi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó 
Felső-Porumbák község határában fekvő, egy fél fordaszaki üzemosz
tályba beosztott, 115 holdnyi fenyőerdő összes hozama, mintegy 
12.000 m3 épületi fa, 1 frt 50 kr köbméterenkénti kikiáltási ár mel
lett 1889. évi október hó 26-ik napján, délelőtt 10 órakor tartandó 
árverési tárgyaláson áruba fog bocsáttatni. Ezen határidőig nyújtan
dók be az összes fa értékének 10°/ 0 -ával felérő bánatpénzzel ellátott 
írásbeli ajánlatok az alulirt erdőigazgatósághoz. A fa 1890. évi január 
1-től 1893. év végéig lesz letarolandó és 1894. évben kidolgozandó. 

Az írásbeli ajánlatokban ajánlattevő tartozik számokkal és be
tűkkel kifejezni, hogy mily ártöbbletet igér, továbbá határozottan ki-
nyilatkoztatandó az, hogy ajánlattevő az alulirt erdőigazgatóságnál 
megtekinthető árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát feltétlenül aláveti. — Kolozsvárt, 1889. szeptember 28-án. 

A m. kir. erdőigazgatóság. 

Tolnamegyébe kebelezett Báta község határán, az ottani volt 
úrbéresek tulajdonát képező „Fajtanya" nevü erdőrésznek ez évi 
84-88 kat. holdat kitevő vágásterületen lévő 14.165 tömör köbmé
terre becsült fatömeg nyilvános árverés utján folyó évi október 14-én 
délelőtti 9 órakor a bátai község házánál a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni. Az árverés szóbeli lesz, azonban zártlevelü ajánlatok is elfo
gadtatnak. Az eladandó fatömeg túlnyomólag nyár és fűzfából áll, 
azonban képviselve van a tölgy és szilfa is. Azon esetre, ha a nagy
bani eladás a kivánt eredményt nem érné el, a fent említett erdő 
hozamterülete 10 és 5 holdas parczellák szerint lesz árverezés alá 
bocsátva. Nagybani eladásnál a vételárnak fele az árveréstől szá
mítandó 8 nap múlva lefizetendő, a másik fele pedig 1890. évi ja 
nuár 1-én. A részletes vétőinél azonban az egész vételár azonnal 
lefizetendő. A részletes árverezési feltételek a bátai községházánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. — Bátán, 1889. szeptember 15-én. 

A volt úrbéres közönség nevében az erdőbizottság elnöke : 
Keresztes István, 

1164. szám. Vonatkozással az „Erdészeti Lapok" VH-ik számában 
közzétett, 1889. évi július hó 29-én kelt fenti számú megfelelő hir
detmény tartalmára, az abban foglalt többi összes rendelkezésnek . 
különben érvényben hagyásával, ezennel közhírré tétetik, miszerint 
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Gölniczbánya város „Hüttengrund" nevü erdőrészében 183 . 2 katasz
trális holdnyi területen előforduló jegenyefenyőállab megvételére vál
lalkozók írásbeli ajánlataikat (Offerte) az árverési határidő meghosz-
szabbittattván, 1889. szeptember 27-ke helyett 1889. évi szeptember hó 
30-áuak délelőtti 11 óráig jogérvényesen benyújthatják. A beérke
zendő ajánlatok felett a városi képviselő testület egy azonnal megtar
tandó közgyűlésen határozand. — Gölniczbányán, 1889. szeptember 2. 

Jeszenák Alfonz, Menesdorfer Károly, 
v. főjegyző. polgármester. 

A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministerium 1889. évi 
február hó 24-én 9615. szám alatt kelt engedélye folytán Baranya
vármegye szent-lőrinczi járásába kebelezett Kiscsány község volt úrbé
resei erdejében 1 5 1 0 9 töm. m 3 mű- és épületfára, továbbá 797 ür. ms 

hasáb és 759 ür. m2 ágfára becsült 778 darab kocsános tölgyfa fog 
zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen f. évi november hó 
10-én délelőtti 10 órakor a Kiscsány községi birólaknál eladatni. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 909 frt ( 1 0 % ) bánatpénz
zel ellátott zárt ajánlataikat legkésőbb november hó 9-éig a Kiscsány 
községi elöljáróságnál nyújtsák be, a hol a többi árverési feltételek 
is megtekinthetők. — Kiscsány, 1889. október hó 8-án. 

Henfner Lajos Gajdon János, 
körjegyző. biró. 

9366. szám. Az Alsó-Eőr község tulajdonát képező, úgynevezett 
szállás erdőnek eladása a nagyméltóságú földmivelésügyi ministerium 
által engedélyeztetvén, minthogy az első árverés vállalkozó hiányában 
eredményre nem vezetett, annak zárt ajánlat elfogadása mellett nyilvá
nos árverés utján leendő eladására f. é. nov. hó 4-ik napjának d. e. 
10 órája tűzetik ki. Az árverés Alsó-Eőr község házánál fog megtar
tatni . A venni szándékozók tartoznak a község képviselő testülete 
által megállapított 9000 frt kikiáltási ár 1 0 % - k á t készpénzben vagy 
óvadékképes papírban az árverés megkezdése előtt alulírott főszolga
bíró kezeihez letenni, esetleg a zárt ajánlat mellé becsatolni. 

Az árverési föltételek a felső-eőri járás szolgabírói hivatalánál 
és Alsó-Eőr község házánál betekinthetők. — Felső-Eőr, 1889. októ
ber 6-án. Busa Lázárr 

főszolgabíró. 



Tölgyfa-eladás. 
384. szám. Szilágyvármegyébe kebelezett Váralyja és Paptelke 

községek határán fekvő, méltóságos br. B á n f f y Zoltán ur tulajdonát 
képező, 0'7 részben tiszta elegyetlen állabot alkotó, 0 - 3 részben pedig 
bükkös közt csoportonként előforduló 1G.825 darab, 13.473 tömör-
köbméten-e becsült, műszaki czélokra alkalmas kocsánytalan tölgyfa 
eladó. Az erdők szekérrel hozzáférhető helyeken feküsznek, a legköze
lebbi vasúti állomás a m. kir. államvasutak keleti vonalán Bárod. 

Érdeklődők felhivatnak, hogy zárt Írásbeli ajánlataikat — melyben 
a megigért ár számokkal és betűkkel kiírandó — f. évi november hó 
15-ig alulírotthoz küldjék be, melyre a válasz f. évi novemberhó 
végéig mulhatlanul meg fog adatni . 

Az eladás tárgyát képező tölgyfák, vastagsági osztályok szerint 
elkülönített becsű kimutatása alulírottnál, Szilágy megyében pedig 
t. N a g y Domokos főszolgabíró urnái Krasznán, t. N a g y Ferencz 
gazdatiszt urnái Szilágynagyfaluban, esetleg a tulajdonosnál Beresz-
telkén (Maros-Tordamegye) bármikor betekinthető. — Magyar-Régen 
(posta Szász-Régen) 1889. október 14-én. Schmidt Ferencg, 

urad. erdőmester. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

H i r d e t m é n y . 
7788. sz. Brassó városa (Erdélyben) szándékozik a városi pa

gonyban a város területén fekvő Honteruswald, Stadtwald, Hangen-
steinwald és Schulerwald nevü négy üzemosztályaiban a magas magyar 
kormány által jóváhagyandó végleges erdő üzemterv alapján összesen 
22.835 m3-re számított évi fatermést az 1895., vagy 1905. évig 
terjedő időre ajánlati tárgyalás utján akár egészben, akár üzem
osztályonként a tövön eladni. 

És pedig eladás alá kerül : 
az I-ső üzernosztályban 3040 m? bükkfából; 

1225 „ tölgyfából; 
„ „ „ 3530 „ fenyőfából: 

a Il-ik „ 1300 „ bükkfából; 
,, „ „ 3170\ „ fenyőfából; 



„ I l l - ik üzemosztálybanl670 m3 bükkfából; 
1340 „ tölgyfából; 

„ „ „ 300 „ fenyőfából; 
„ IV-ik „ 950 „ bükkfából; 
„ „ „ 6310 „ fenyőfából álló évi fatermés. 

Vásárolni szándékozók felkéretnek, hogy az 50 kros bélyegjegy-
gyel ellátott és lepecsételt ajánlataikat f. é. deczember hó 19-én dél
előtti 11 óráig Brassó város polgármesteri hivatalához terjeszszék be. 

Az ajánlat olvasható aláírással és ajánlattevő czimével és bá
natpénzzel legyen ellátva és tartalmaznia kell azon nyilatkozatot, 
hogy ajánlattevő az ajánlati és szerződési feltételeket ismeri s azok
nak magát feltétlenül aláveti. 

Ezen feltételek, melyekben a bánatpénz összegére nézve is fel
világosítás szerezhető, a hivatalos órákban a városi erdészeti hivatal 
által mindenkinek rendelkezésére bocsáttatnak, sőt kívánatra az érdek
lődőknek meg is küldetnek. — Brassó, 1889. évi október hó 10-én. 

A városi tanács. 

E l a d ó . 
Egy igen jól belőtt és teljesen jó karban levő Veterlin-féle 

8 lövetű ismétlő vadász karabély röktönzővel, szuronynyal és 50 töl
ténynyel, 40 forintért ; gye jó karban lévő erdőtiszti kard övvel és 
bojttal 10 í r té r t ; szives ajánlatok az „Erdészeti Lapok" kiadó 
hivatalához intézendők. 

F a - e I a d á s. 

31.000 tömörköbméter fa, bükk, cser és tölgy, a melyből 2 0 % 
haszonfa és 8 0 % vastag, jó minőségű tűzifa, Hunyadmegye Kabesd 
és Baresd község határaiban, kocsival hozzáférhető helyeken, a leg
közelebbi vasúti lerakodó helytől 10 — 15 km-re eladó. 

Bővebb felvilágosítást ád 

(3 — 3) Gyárfás Benedek, 
jószágigazgató, Kolozsvárt, főtér 9. sz., br. Jósika ház. 


