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Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

ReyolTcrei, 
F E G Y V E R E K , 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK, 
v a l a m i n t a f e g y v e r s z a k i b a , vágfó m i n d e n n e m ű o z i k k e k 

B É C S , O t t a k r l n g fi A C G T T T ? T T T > r t f T R a k t á r B É C S ' 
F E S T G A S S E II 'I3 . Ö Ö J J J X * J U A J T v F A I., KOHLMARKT 9 . 

•cs, és kir. udvari és hadsereg-fegyvergyáros f e g y v e r g y á r a által, j ó t 
állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

E g y e t e m e s b u s s z ó l a - m ü s z e r e k e t 

é s erde i b u s s z ó l á k a t 
M T o p t i k a i t á v o l s á g - m é r é s s e l . T W 

Á r G S f x t t ó l f e l f e l é . 
I l férŐ-asz ta lokat i i é z - O s v < M i i i l / ( í U k n l . m^r6< 

s z a l a g o k a t , l ' aa t la lőkat , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r ü -
l e l m é r ő k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készit a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R és FIA 
csász. cs kir. udvari látszerész- és műszergyáros 

Bécs, (I.9 Kohlmarkt 8,) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen ós bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (2. XV. JC.) 

Hirfletű-melléklet az „Eriészeti Lapok" 1898. m VIL füzetéhez 

Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések 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 harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik 
soron felül következő minden sorért egyenkint husz (20) krajczár 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 
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Pályázat erdőőri állásra. 
2143/1898. sz. — Az alólirott m. kir. erdőhivatal kerületében 

üresedésben levő egy (1) III. osztályú faraktáröri, egy (1) IV. 
osztályú erdőőri és kettő (2) III. osztályú erdölegényi, előléptetés 
esetén két (2) Il-od és két (2) Ill-ad osztályú erdölegényi állo
másra az állományszerü illetményekkel ezennel pályázat nyittatik. 

Az ezen állomásokra pályázni kívánók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §-ában előirt szakképzettségüket, az 
államerdészet szolgálatába újonnan belépni kívánók azon felül ép 
és erős testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló képes
ségüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd 
törzs-orvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkoruk és 
illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, valamint a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 
1898. évi augusztus hó 15.-éig az alólirott m. kir. erdőhivatalnál, 
nyújtsák be. 

Apatinban, 1898. július hó 1.-én. 
(4) M. Jcir. erdöhivatal. 

Pályázat erdóóri állomásra. 
1679/1898. sz. — Az alólirt m. kir. főerdőhivatal kerületé

ben három (3) IV-ed osztályú erdööri állomásra, 240 forint évi 
fizetéssel és egyéb szabályszerű illetményekkel pályázat nyittatik. 
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Az ezen erdööri. állomásokra, pályázók az 1879. évi XXXI. 
t.-cz. 37. §-ában követelt erdőőri szakvizsga letételét okmanyilag 
igazolni, továbbá erős és ép testalkatukat, különösen jó látó, be
szélő és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, vagy vár
megyei főorvos, avagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit-
ványnyal. életkorukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal, 
végre a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban, a tót nyelv
nek legalább szóban való bírását okmányokkal kötelesek beigazolni. 

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó évi aug. 
hó 15.-éig az alólirt magy. kir. föerdőhivatalnál a pályázók elöl
j á ró hatóságai esetleg illetékes szolgabírói hivatalaik utján nyúj
tandók be. 

Hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Liptó-Újvárt, 1898. évi július hó 1.-én. 

(5) M. Jár. főerdőhivatal. 
(Utánnyomat nem dijazlatik.) 

1075 1898. sz. — Erdóóri szakiskolát végzett és szakvizs-
flázott egyén állást keres. Szives ajánlatok Basska Imre Lutilla 
•(Barsmegye) czimre küldendők. (6) 

Ertlészsegéd 
•évi 600 frt fizetésből, 16 ürnr' tölgytüzifából, lakásból s kiszolgá
lásból álló illetményekkel és a rendszeresített nyugdíjra való 
igénynyel egy évi próbaidő kikötése mellett felvétetik. Erdészeti 
felső vagy középiskolát végzettek, kik a német s valamelyik szláv 
nyelvet bírják, a mérési és számviteli szakmában gyakorlottsággal 
bírnak, kérvényüket bizonyitványmásolatokkal felszerelve, melyek 
vissza nem küldetnek s lehetőleg fényképükkel is ellátva küldjék 
be f. évi aug. hó lO.-éig az Ő nagyméltósága Majláth Stefánia
féle uradalom erdőhivatalához Dolnji-Miholjáczra. (Szlavóniában.) 

(7) 
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Faeladási hirdetmény. 
1047 1898. sz. — Rajecz község czenzuálistái tulajdonát 

képező Dorubska erdőben részint tövön álló, részint levágott 
4330 m 8 10196 frt értékű jegenyefenyő hasznos fatömeg 1898. évi 
augusztus hó 23.-án reggeli 10 órakor Rajecz község hivatalos 
helyiségében nyilvános árverés utján el fog adatni. A venni szán
dékozók az árverés megkezdése előtt biztosítékul 1000 frtot kész
pénzben vagy állami pénzértékü papírokban letenni kötelesek; 
írásbeli 50 kros bélyeggel s bánatpénzzel ellátott szabályszerű 
ajánlatok elfogadtatnak. Árverési feltételek Rajecz községi elöljá
róság irodájában megtekinthetők. 

Kelt Rajeczen, 1898. évi július hó 9.-én. 
(8) A községi elöljáróság. 

Tüzifiieladási hirdetmény. 
Szeben vármegyében, Guráró község határában, Guráró köz

ség tulajdonát képező „Valea Garbunarilor" nevű erdörészben 
üzemterv szerinti B. üzemosztály 15 évi 235'5 kat. holdat kitevő 
vágásterületen levő 48,000 m3 bükkhasábfa fahozam a Nagymél
tóságú földmivelésügyi m. kir. minister ur 15816/1 2 1898. sz.. 
engedélye értelmében 5 év alatt kihasználható lévén, folyó év 
augusztus hó 7-ik napján délelőtt 10 órakor Guráró község irodá
jában zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár ürméterenként 70 krajczár. 
Az árverés a lábon álló egész fatömegre és ha ez ered

ményre nem vezetne, a termelendő fa után fizetendő egységárra 
fog történni, miért is a benyújtandó zárt ajánlatokban e körül
ményre figyelemmel kell lenni és vagy valamelyik vagy pedig.-
mindkét módozatra ajánlat tehető. 

Az eladási feltételek nevezett község irodájában a hivatalos, 
órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Árverezni szándékozók kötelesek 3000 frtot árverés előtt az. 
árverést vezető kezéhez készpénzben, óvadékképes névértékben, 
számított értékpapírokban letenni, vagy zárt ajánlatokban mellé-
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kelni és kinyilatkoztatni, hogy az árverési és szerződési feltétele
ket ismerik s magukat azoknak teljesen alávetik. 

Guráró, 1898. július hó 8.-án. 
(9) A községi elöljáróság. 

Árverési hirdetmény, 
Alólirt a zoltáni határban a m. kir. államvasutak erkedi állo

másától 5 kilométernyi távolságban fekvő erdőjéből körülbelül 
10,000 drb. tölgyfát Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árve
résen 1898. augusztus 9.-én d. e. 11 órakor elad. Kikiáltási ár 
29,600 írt. 

Árverezni szándékozók 10% bánatpénzt kötelesek letenni. 
Árverezési feltételek a községi elöljáróságnál megtekinthetők. 

Zoltán, 1898. július 15.-én. 
(10) Berezel Mórné. 

Bükkfaeladási hirdetmény. 
2441/1898. sz. — A dombói m. kir. erdőgondnoksághoz tar

tozó tereseipataki „A" üzemosztály I., III., IV., és V. vágássoro
zataiban az 1898. évtől kezdve az 1907. év végéig terjedő 10 év 
alatt a fennálló üzemterv szerint kihasználás alá kerülő s mintegy 
2348'20 kat. holdnyi kiterjedésű vágásterületeken álló összes 
bükkfának terület szerint való eladása iránt az alólirt ni. kir. erdő
hivatalnál 1898. évi augusztus hó 22.-én délelőtt 10 órakor har
madik nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Az ajánlatok a következő adás-vételi mód szerint tehetők : 
1. oly feltétel mellett, hogy a tereseipataki kincstári farakodó 

alsó pontjától a Porkulecz pataknak torkolatáig építeni tervezett 
erdei pályát a kincstár épiti; 

2. oly feltétel mellett, hogy az emiitett erdei pályát a vál
lalkozó épiti, avagy a fát pályaépítés mellőzésével tetszés szerint 
tengelyen vagy vízen szállítja le. 

Kikiáltási ár ez utóbbi 2-ik mód szerint való eladás esetén 
holdankint 25 (huszonöt) forint. 
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A kir. kincstár mindkét esetben biztositja vállalkozó termé
nyei részére a tereseipataki állomástól a taraczvölgyi h. é. vasúton 
való szállítást a mindenkor e vasútra fennálló viteldíj-tételek 
mellett. 

Az általános árverési és mindkét eladási módra vonatkozó 
részletes szerződési feltételek a földmivelésügyi m. k. ministerium 
erdészeti főosztályában és az alulirt m. k. erdőhivatalnál a hiva
talos órák alatt megtekinthetők, illetve átvehetők. 

Bustyaházán, 1898. július hó 1-én. 
(11) M. Jár. erdöhivatal. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Árverési hirdetmény. 
3711/1898. sz. — A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság részé

ről közhírré tétetik, hogy a Szolnok-Doboka vármegyében fekvő és 
a deési m. kir. erdőgondnokság kerületéhez tartozó Kis-Somküt 
község határában s üzemtervileg az „A" üzemosztály II. vágás
sorozat 3. tag, 5., 6. osztagaiban mintegy 26'5 kat. hold vágás
területen található körülbelül 2415 fm3 tölgyfatömeg, melyből 
mintegy 1133 tm3 épület- és szerszámfára, 678 tms hasábfára, 
251 tm3 dorongfára, 110 tms galyfára és 243 tms termelési apádékra 
esik, -összesen (5800) ötezernyolczáz forint kikiáltási ár mellett a 
kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság hivatali helyiségében folyó évi 
augusztus hó 12-ik napján d. e. 11 órakor megtartandó zárt írás
beli versenyzés utján felsőbb jóváhagyás fentartása mellett el fog
adatni. 

Az ajánlat csak Írásbeli lehet, utó- vagy oly ajánlatok, melyek
ben a megállapított szerződési feltételektől eltérő kikötések foglal
tatnak, figyelembe nem vétetnek. 

Az írásbeli zárt ajánlatokban kiteendő, hogy ajánlattevő a 
tárgyalás alapját képező általános árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételek a földmivelésügyi m. kir. 
minisztérium erdészeti főosztályában, a kolozsvári m. kir. erdő-
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igazgatóságnál és a deési m. kir. erdögononokságnál a hivatalos 
•órákban bármikor megtekinthetők. 

Ugyanakkor az ajánlatok helyes szerkesztésére és a bánatpénz 
letételére nézve felvilágosítás adatik. 

Kolozsvár, 1898. június hó. 
(13) M. kir. crdöigazgatóság. 

Tölgyfa eladási hidetés. 
6300 1898. sz. — Mese községe „Kalte Au" és „Grosswald" 

nevű erdejében — felsőbb engedély alapján •— 6941 darab tölgy
törzset 42—130 cm. mellmagasságu átmérővel, 30186 fm3 fatömeg-
gel, a melyből 16455 tm3 raü- és 13731 tm3 tűzifa van, nyilvános 
árverésen elad. 

Becs- és kikiáltási ár 90036 frt 70 kr. 
Az Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverés 

Mese községében, a községi irodában folyó évi augusztus hó 22-én 
délelőtt 10 órakor fog megtartatni. 

Az árverezni kívánók az árverés megkezdése előtt kötelesek 
az árverést vezető elnök kezéhez 9003 frt 67 krt készpénz vagy 
óvadékképes kötvényekben letenni. 

Az árverési feltételek és a becslési jegyzőkönyv ezen hivatal
os Mese község irodai helyiségében a hivatalos órákban naponta 
•reggel 8—12 és délután 2—6 óráig bármikor megtekinthetők. 

Segesvárit, 1898. július hó 18-án. 
(14) A.-Iurcsdi járás főszolgabírója. 

Árverési hirdetmény. 
2878 1898. sz. — Alólirott erdőhivatal közhírré teszi, hogy 

az alább felsorolt tölgy- és bükkfa anyagoknak az erdőben tövön 
leendő eladása iránt f. é. augusztus hó 4-én délelőtt 10 órakor 
Zsarnóczán az erdőhivatal tanácstermében írásbeli zárt ajánlatok 
utján nyilt árverést tart. 
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Az ajánlatok osztagonként teendők, tehát az összes fatömeg 
szándékolt megvétele esetében is osztagonként tüntetendő ki a 
megajánlott ár. A 7., 8., 9. tétel alatti vágások csakis együttesen 
adandók el. Bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 10° o-a teendő le. 
Az árverési és szerződési feltételek a szokásos hivatalos órák 
alatt az erdőhivatalnál megtekinthetők. 

Utóajánlatok cl nem fogadtatnak. 
Zsarnóczán, 1898. évi július hó 6-án. 

(12) M. kir. erdöhivatal. 

Árverési hirdetmény. 
2948 1898. sz. — A földmivelésügyi m. kir. Minister ur 

Ö Nagyméltóságának f. évi június 28-án kelt 41375. sz. intézménye 
alapján a dorgosi és berzovai erdőgondnokság 1899—1903. évi 
1099*3 kat. hold kiterjedéssel biró vágásaiban 1899. január 1-töl 
bezárólag 1903 deczember végéig terjedő időszakon belül, azaz 
öt (5) év alatt kihasználandó 11335 m3 haszonfa, 141115 ürm? 
hasáb-, 41210 ürm.3 dorong-tűzifa és 39702 kocsi galy- és rőzsefa 
tövön való eladása iránt 116849 frt 60 kr. kikiáltási árral, továbbá 
az ezzel kapcsolatos, a faüzlettől el nem különíthető lalasinczi 
mészkőbánya, mészégetési jog, ehhez tartozó mészkemenczék és 
épületek 1899. május hó 1-től, 1901. április hó 30-ig, azaz öt (5.) 
évi időszakra terjedő bértartam alatti haszonbérbeadása iránt egy 
(1) évi 4290 frt haszonbérnek, mint kikiáltási árnak alkalmazása 
mellett Lippán, a m. kir. föerdöhivatalnál 1898. évi augusztus hó 
17-én délelőtt 10 órakor zárt írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybe
kötött nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. 

Bánatpénz a fenti faértéknek, valamint az évi haszonbér
összegnek tíz (10) százaléka, az 12114 frt. 

Az árverési- és szerződési feltételek a nagyméltóságú föld
mivelésügyi m. kir. ministeriumnál, alólirt föerdöhivatalnál, vala
mint a dorgosi és berzovai m. kir. erdögondnokságnál 1898. évi 
július hó 12-től kezdve megtekinthetők, átvehetők, s versenyezni 
kívánóknak alólirt főerdőhivatal által kívánságukhoz képest meg is 
küldetnek. 

Szabálytalanul felszerelt, valamint elkésve, vagy táviratilag-
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benyújtott ajánlatok és utóajánlatok nem fogadtatnak el és az 
ajánlatok választása és elfogadása felett a földmivelésügyi m. kir. 
minister ur Ö Nagyméltósága tetszése szerint intézkedik. 

Lippán, 1898. évi július hó 4-én. 
(15) Muffy. Jár. föcrdöltiratal. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Faeladási hirdetmény. 
2382/1898. sz. — A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgató

sághoz tartozó rónaszéki erdőgondnokság (B. ü. oszt. I. vgs. 5. t. 
26., 27., 29., 30. és 31. oszt.) 100*5 kat. holdnyi vágás területéről 
1898. és 1899. évben kihasználandó mintegy 5354 darab, különféle 
vastagságú és hosszúságú, mintegy 11493 m3 épületi- és müfára, 
1822 ms hasábfára és 910 m3 dorong-és galyfára becsült tölgyfa
készletnek tövön való eladása iránt 110376 frt kikiáltási ár mel
lett 1898. évi augusztus hó 22-én délelőtt 10 órakor az alulirt 
erdőigazgatóságnál Írásbeli zárt ajánlatok utján versenytárgyalás 
fog tartatni. 

Az 50 krnyi bélyeggel, valamint a megajánlott vételár 10 
%-ának megfelelő bánatpénzzel ellátott írásbeli zárt ajánlatban, a 
megállapított vételár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó, vala
mint az is határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát feltétlenül 
aláveti. 

Az árverési- és szerződési feltételek ezen erdőigazgatóságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Utóajánlatok nem fognak tekintetbe vétetni. 
M.-Sziget, 1898. július 10-én. 

(17) M. Jár. erdSigazyatíság. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Árverési hirdetmény. 
140 1898. sz. — A gödemesterházai Báró Bánffy-uradalom 

erdőhivatala kerületéhez tartozó gödemesterházai uradalmi erdő
gondnokság Nagy- és Kis-Ilisna, Opri és Kukabércz erdőrészben, 
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vagyis A. üzemosztály I-—IV. tagjában, az 1899. évtől, bezárólag 
1918. évig, azaz 20 éven keresztül kihasználandó, mintegy 2168 -8 
kat. hold kiterjedésű erdőterületen álló lucz-, kisrészben jegenye
fenyő fakészletének terület szerint való eladása iránt, az alólirt 
uradalmi erdőhivatalnál folyó évi november hó 6-ik napján d. e. 
9 órakor zárt ajánlati tárgyalással egybekötött nyilvános árverés 
fog tartatni. 

A kikiáltási ár holdankint 300 forint. 
Bánatpénz 10 ezer forint. 
A bánatpénzzel és 50 krajczáros bélyeggel ellátott és kellően

lepecsételt zárt írásbeli ajánlatok, a melyben világosan és hatá
rozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési feltételeket 
ismeri és azoknak magát feltétlenül aláveti és a melyben a meg
ajánlott holdankinti ár számokkal és betűkkel világosan kiírandó, 
az árverés megelőző nap délelőtti 12 órájáig az alólirt erdőhivatal
hoz benyújtandók, megjegyeztetvén, hogy az ajánlathoz az árverési 
feltételek az ajánlattevők által kir. közjegyző előtt alólirt példánya 
is becsatolandó. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
A feltételektől eltérő, vagy későn beérkezett ajánlatok 

figyelembe vétetni nem fognak. 
A versenyzők közötti szabad választás, illetőleg a tett aján

latok és Ígéretek elfogadásának, vagy visszautasításának joga
tekintet nélkül az ígért vagy ajánlott vételár összegére, Nagyméltó
ságú Báró Bánffy Dezső, mint tulajdonosnak tartatik fenn. 

Az általános árverési és szerződési feltételek az alólirt erdő-
hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetve meg-
megszerezhetők. 

Szászrégen, 1898. évi július hó. 
(18) Báró Bánffy-iiradalom gödcmesterházi erdöhivatala. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Pályázat erdóóri állásokra. 
Az alólirott m. kir. erdöhivatal kerületében üresedésben 

lévő egy (1) III. osztályú faraktárőri, egy (1) IV. osztályú erdőőri 
és kettő (2) III. osztályú erdölegényi, előléptetés esetén két (2). 
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11-od és két (2) Ill-ad osztályú erdölegényi állom állomány-
szerü illetményekkel ezennel pályázat nyittatik. 

Az ezen állomásokra pályázni kívánók felhivatnak, hogy az 
1879. évi XXXI. t. cz. 37. §-ában előirt szakképzettségüket, az 
államerdészet szolgálatába újonnan belépni kívánók, azonfelül 
ép és erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló
képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy 
honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, továbbá élet
koruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, valamint 
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvé
nyeiket 1898. évi szeptember hó l-ig az alólirott m. kir. erdő
hivatalnál nyújtsák be. 

Apatinban, 1898. július hó 1-én. 
(19) M. kir. erdöhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 
1179/1898. sz. — Trencsén vármegye, zsolnai járás, Tyerchova 

község határában fekvő s ugyanazon község volt úrbéresei „Kicsera" 
nevü erdejében előforduló 16 — 60 cm. mellmagassági átmérőjű 
1032 drb luczfenyő és 243 drb jegenyefenyő szálfa 666'13 m3 

becsült tiszta haszonfatömeggel, valamint 858 drb lucz- és jegenye
fenyő pózna fog 1898. évi augusztus hó 30-ik napján délelőtt 
10 órakor Tyerchova községben, a körjegyzői irodában zárt aján
latokkal egybekötött nyilvános árverésen eladatni. 

Kikiáltási ár 1500 frt 23 kr., ennek 10" o-a mint bánatpénz 
az árverés megkezdése előtt lefizetendő, — az írásbeli ajánlatokhoz 
pedig melléklendő. 

Az árverési feltételek Tyerchován: a körjegyzői irodában; 
Zsolnán: a járási szolgabírói hivatalnál és Budatinban: a kir. 
«rdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Kelt Tyerchován, 1898. évi július hó 5-én. 
Bednar Arnold, Rybár Máté, 

körjegvző. községi biró. 
(20) 
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Versenytárgyalási hirdetmény. 
5177 1898. sz. — Máramaros vármegye közigazgatási erdé

szeti bizottságának folyó évi 582. számú határozata alapján a 
ripinye-majdánkai volt úrbéresek erdejéből az 1897. évben engedély 
nélkül kitermelt és hatósági zár alatt levő fenyöszálfa mennyiség, 
a mely részben az erdőben fekszik, részben pedig onnan már 
kiszállíttatott, folyó évi augusztus hó 15-ik napján délelőtt 10 
órakor fog Ökörmező községben (posta- és távirda-állomás) a 
szolgabírói hivatalban zárt Írásbeli ajánlat utján nyilvános árlej
tésen eladatni. 

Az eladás tárgyát mintegy 17,648 darab 16,702 m 3-re becsült 
fenyöszálfa és 32,500 darab drányicza képezi 22,000 frt becs
értékben. 

Versenyezni szándékozók a becsárnak 10" o-át kötelesek 
készpénzben avagy óvadékképes értékpapírokban bánatpénzül aján
latukhoz csatolni; ajánlatukban pedig a megajánlott árt számokkal 
és betűkkel világosan kiírni és kijelenteni, hogy az árlejtés 
föltételeit ismerik és azokat kötelezőnek elfogadják. 

A versenytárgyalás eredménye felett a vármegye közig, 
erdészeti bizottsága határoz. 

A Nagy-Ág vizén való tutajozás biztosíttatik. 
Az árverési föltételek, valamint a részletes becslési munkálat 

•a zárgondnokságnál Majdánkán és az ökörmezői szolgabírói hiva
talnál megtekinthetők. 

Az árverési feltételek az érdeklődőknek postán is megküldet
nek ; úgyszintén a helyszínén is megadatik a kívánt felvilágosítás 
a zárgondnok által. 

Utóajánlat el nem fogadtatik. 
Ökörmezőn, 1898. július hó 9-én. 

(21) Szabó József, 
főszolgabíró. 

Vadászterület bérbeadása. 
51025 1898. sz. — 1. A beszterczebányai m. kir. erdőigazga

tóság kerületéhez tartozó rezsőparti, 2. a máramaros-szigeti m. 
kir. erdöigazgatóság kerületéhez tartozó fejérpataki és rahói, 3. az 
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orsovai m. kir. erdöhivatal területéhez tartozó ogradinai erdő
gondnokságok egész területén, valamint 4. a liptó-ujvári m. kir.. 
főerdőhivatal területéhez tartozó teplicskai erdőgondnokságból ala
kított 2 vadászterületen gyakorolható vadászati jog bérbeadása 
iránt f. évi augusztus hó 21-én d. e. 10 órakor a felsorolt erdő
hatóságok hivatali helyiségében ajánlati tárgyalás fog tartatni. 

Bértartam az 1., 2. és 4. alattiaknál a f. évi szeptember 
hó elsejétől számítandó 10 év a 3. alattinál pedig 15 év. 

Kikiáltási ár az l.-nél 300 frt, a 2.-nál 300 és 500 frt, a 
3.-nál az első három évre 300 frt, a további tizenkét évre 500 frt, 
a 4.-nél 300 frt, illetve 400 frt évente. 

Az írásbeli zárt ajánlatban kiteendő, hogy ajánlattevő az. 
árverési, valamint az ahhoz fűzött szerződési feltételeket ismeri s 
magát azoknak feltétlenül aláveti. 

Az ezen területek kiterjedésére, vadállományaira, valamint 
az árverési feltételekre vonatkozó felvilágosítások a földmivelésügyi 
m. kir. ministerium erdészeti főosztályában s fenti hatóságok,, 
illetve erdögondnokságok hivatalos helyiségeiben, a hivatalos órák 
ideje alatt nyerhetők. 

Pályázhat minden nagykorú magyar honpolgár. 
Budapest, 1898. évi július hó 25-én. 

(22) Földmii-elésügyi m. kir. Minister. 

Faeladási hirdetmény. 
A temes-szlatinai m. kir. erdőgondnokság „A" üzemosztályá

ban a fennálló üzemterv szerint 1897. évtől bezárólag 1908. évig. 
kihasználható területeken lévő bükk- és jegenyefenyöfakészletnek 
tövön, terület szerint két csoportba való eladása iránt az orsovai 
m. kir. erdőhivatalnál 1898. évi augusztus hó 8. napján d. e. 
10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni.. 

Az I. csoportot a Riú-alb nevü 3. tag 80—124 osztagjai 
összesen 5241*3 k. hold térfogattal, a II. csoportot pedig a Hideg 
völgy nevü 4 tag 125—132., 142. és 133. osztagjai összesen 
1625'7 k. hold térfogattal képezik. 

Kikiáltási ár k. holdanként: az első csoport után 41 frt, a 
második csoport után 54 frt. 
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Az első csoport fájának hihasználásával kapcsolatban köteles 
'esz vállalkozó a fényesi kincstári vizifürészt is 500 frt évi bér 
mellett haszonbérbe venni. 

Versenyezni lehet külön az első és külön a második csoportra, 
vagy együttesen is. 

Az ivenként 50 kros bélyeggel és 1500 frt, illetve 1000 frt 
bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok, melyekben a megajánlt 
kat. holdankénti vételár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó, 
valamint az is kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, 
az árverés megkezdése előtt az orsovai m. kir. erdőhivatalnál 
nyújtandók be, a hol az árvezési és szerződési feltételek is meg
tekinthetők. 

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
(23) Orsovai m. Tár. erdöhivatal. 

Pályázat. 
1898 1011. sz. — A selmeczbányai m. kir. bányászati és 

erdészeti akadémián az Erdőrendezési és Becslési tanszéknél üre
sedésbe jött tanársegédi állomás 3 évi időtartamra betöltendő. 

Ezen állomásra csak okleveles erdész neveztetik ki évi hétszáz 
(700) forintnyi fizetés, egyszázöt forintnyi lakpénz és 20 (husz) 
köbméter tüzifajárandósággal. 

Mindazok, akik ezen állomásra pályázni kivannak, ezennel 
felhivatnak, végzett tanulmányukról, eddigi foglalkozásukról, katonai 
szolgálatuk teljesitéséről szóló bizonyítványokkal fölszerelt folya
modványukat elöljáróságuk utján f. é. augusztus hó 15-ig az 
akadémia igazgatóságánál benyújtani. 

Ezen állomás betöltésénél azok fognak előnyben részesittetni, 
akik az erdőrendezésnek mind külső, mind belső munkálatainál 
alkalmazva voltak. 

Későbben beérkező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek. 
Selmeczbányán, 1898, évi július 22. 
M. kir. bányászati és erdészeti akadémia igazgatósága. 

(24) Fekete. 
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Pályázati hirdetmény. 
50,564/1898. sz. — Áz okszerű vadtenyésztés előmozdítása 

és a szakismeretek szélesebb körben való terjesztése czéljábói, 
egy illusztrált népszerű vadászati mü megírására, ezennel nyilt 
pályázat hirdettetik, az alábbi feltételekkel. 

Kivántatik egy népszerű vadászati szakmunka, mely a vad
tenyésztés és a vadászat okszerű gyakorlása tekintetében útmutatóul 
szolgálva, a m. kir. erdőőri szakiskolákon is tankönyvül legyen 
használható. Megkívántatik ennélfogva, hogy a mü röviden és 
világosan legyen megírva és hazai vadászható állatfaunánk lehető 
röviden tartott természetrajzi leírásán kivül, felölelje a vadtenyész
tés, óvás és gondozás összes tudnivalóit; útmutatást nyújtson a 
kártékony állatok és ragadozó vadak irtására; ismertesse a vadászati 
felszereléseket, vadászati segédeszközöket, fegyvereket, vadász
ebeket, vad fogó eszközöket stb., szóval kiterjeszkedjék a hadászat
nak és azzal kapcsolatos tudnivalóknak összességére. Terjedelme 
lehet 10—12 nyomtatott iv. írói dij nyomtatott ivenként 50 frt. 
A munka a földmivelésügyi m. kir. ministerium tulajdona marad, 
mely annak kiadása iránt saját hatáskörében intézkedik. 

A pályamüvek legkésőbb 1899. évi deczember 31-én déli 
12 óráig, a m. kir. földmivelésügyi ministerium elnöki osztályánál 
nyújtandók be. 

Budapest, 1898. évi július hó 22-én. 
(25) A m. Tár. földmivelésügyi ministerium. 

Faeladási hirdetmény. 
1894/1898. sz. — Hosszúfalu, brassómegyei község írásbeli 

ajánlati verseny utján eladja a „B" üzemosztály 1-ső vágássoro
zatából az első 5 év alatt üzemtervszerüleg kihasználandó falöme-
geket: 

1. A „hidegvölgyi" rendes vágásból 34,000 m 3-re becsült 
bükkfát. 

2. A „tészlai" rendkívüli vágásból 63,000 m 3-re becsült 
bükkfát. 

Mindkettő ipari czélokra is feldolgozható. Közlekedési viszo
nyok kedvezőek; vasút közel, munkás és fuvaros elég van. 



XYII 

Zárt írásbeli ajánlatok, melyekhen bánatpénzül az elsőre 
nézve 340 frt, az utóbbira 504 frt melléklendő, folyó évi augusztus 
25-én délelőtt 10 óráig nyújtandók be a községi elöljárósághoz. 

Ajánlat mindkettőre együttesen is tehető. 
Részletes felvilágositás is nyerhető a községi elöljáróságnál, 

vagy a kezelő hosszufalusi m. kir. erdőgondnokságnál, hol az 
árverezés és szerződési feltételek is megtekinthetők. 

Hosszúfalu (Brassó vármegye), 1898. július 20-án. 
Az e l ö l j á r ó s á g . 

Lukács Károly, Isiik András, 
jegyző. főbíró. 

(26) 

Faeladási hirdetmény. 
5454/1898. sz. — Máramaros vármegye közigazgatási erdészeti 

bizottságának f. évi 252. számú határozata alapján közzéteszem, 
hogy szolymai volt úrbéresek tulajdonát képező erdőből engedély 
nélkül kivágott s a Nagy-Ág folyó szolymai partján levő 550 drb 
fenyőszálfa 456.81 m 3 tartalommal folyó évi augusztus hó 12-én 
d. e- 10 órai kezdettel Majdánkán a községházánál szó- és írásbeli 
árverés utján fog eladatni. 

Kikiáltási ár 1637 frt 65 kr., amelynek 10%-a bánatpénz. 
Az árverési feltételek a majdánkai kir. erdőgondnokságnál 

és az ökörmezői szolgabírói hivatalnál megtekinthetők. 
Ökörmezőn, 1898. évi július hó 23-án. 

Szabó József, 
főszolgabíró. 

(27) 

Árverési hirdetmény. 
6600/1898. sz. — A bogdáni volt úrbéresek „Kvaszni" 

nevü erdőrészében a nagym. földmivelésügyi m. kir. ministerium 
1897. évi 50,951. I. 3. sz. magas rendeletével engedélyezett 
32"82 kat. hold területén található mintegy 9437 »w8-re becsült 
lucz- és jegenyefenyőkészlet f. évi augusztus 8-án d. e. 10 órakor 
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Bogdán községházánál 15,892 frt 30 kr. kikiáltási ár mellett, zárt 
ajánlattétellel egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog 
adatni. 

Árverezni szándékozók kötelesek az árverés megkezdése 
előtt bánatpénz fejében a becsár 10° o-át, 1590 frtot az árverező 
bizottsági elnök kezéhez készpénzben letenni. 

Zárt és kellő bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok, melyek
ben árverezők kijelenteni tartoznak, hogy az árverési feltételeket 
ismerik s magokat azoknak alávetik, a szóbeli árverés meg
kezdéséig elfogadtatnak, utóajánlatok azonban figyelembe vétetni 
nem fognak. 

Az árverési feltételek a tiszavölgyi járás főszolgabírójánál 
Rahón, valamint a tiszavölgyi felső m. kir. erdőgondnokságnál 
Fejérpatakon a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Rahón, 1898. évi július 23-án. 
Pogány Zsigmond, 

főszolgabíró. 
(28) 


