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Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

D í j s z a b á l y z a t . Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

T á b l á z a t o k , nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-műszerekeí 
és erdei busszólákat 

M T o p t i k a i távolságmér éssel.TSK 
Á.x S S í r t t ó l felfelé. 

MUrA.axxta lo l .n t n é s s é s v o n a l x ó l t l i a l , m é r ő 
s z a l a g o k a t , fnatlaltfJtat, rajsesxfeözoltet , terít, 
l e t u i é r ó k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készit a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
csász. és kir. udvari latszerész- és műszergyáro* 

Bécs, (I., Kohlmarht 8.) 
Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 

kitüntetve. 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

Valamennyi mérő műszereink Calderoni ás Tsa budapesti czégtöl is 
beszerezhetők. Minden műszer úzégünkkei van ellátva. a.) 

Egy nagyobb terjedelmű erdőbirtok (fenyő és bükk) fel
méréséhez, illetve becsléséhez kellő gyakorlattal biró, szakavatott 
végzett erdészt keresünk. 

írásbeli ajánlatok referenciákkal Farkas Mendel Fiai czéghez 
Szászrégenbe (Maros-Tordamegye) küldendők. (6. II. 2.) 

Az „Erdészeti Lapok" 1906. évi IX. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

http://MUrA.axxtalol.nt


II 

T. cz.l 
Van szerencsém ezennel becses tudomására hozni, hogy 

alant jegyzett külön czégem alatt saját számlámra tovább is foly
tatom a Horvát-Szlavonország területén termelt veíömakk vételét 
és eladását és minden törekvésem ezentúl is oda fog irányulni, 
hogy azon bizalomnak, melynek mint a Ooldschmidt és Reich 
czég beltagja közel 13 éve voltam részese és mint ilyen az 
érdekelt erdészeti körök hizelső elismerésére örömmel tekinthetek 
vissza, tovább is legnagyobb mértékben megfeleljek. 

Megjegyzem, hogy eddigi szerény tevékenységem ideje alatt 
is legalább 1000 kocsirakomány (1000 tonna) makkot szállítottam 
melynek körülbelül kétharmad része Magyarországon kelt el. 

Már e jelentős körülményre való tekintettel is ama reményem
nek adok kifejezést, hogy t. Czim a küszöbön álló őszi idényre 
szükségelt vetőmakkmennyiségre vonatkozó szíves megbízásaival 
teljes bizalommal fog hozzám fordulni és maradok 

Sziszek (Horvátország) 1906. 
kiváló tisztelettel 

(4. III. 3.) Ooldschmidt Lipót. 

R O E S S E M A I M ÉsKÜHNEMAN N 
K O P P E L A R T H U R EÉ±3 

B U D A P E S T VI., V Á C Z I - Ú T 1 1 % s 

Fiatal ok levele s f ő e r d é s z , aki jó bizonyítványokkal bír, öt 
nyelvet beszél, kere s állást . Megy erdésznek is, ahol nyugdíj 
biztosítva van. Ajánlatokat „Erdész 1870" jelige alatt Mosse 
Rudolf Budapest, Ferencziek-tere 3. továbbit. (12) 
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Okleve les e rdóór , intelligens osztályból való, kitűnő bizonyít
ványokkal, ki jelenleg — már hosszabb idő óta — nagyobb 
uradalmi erdőt önállóan kezel, birtokeladás miatt kisebb magán
uradalomnál ál lás t keres . Korrekt vadász és vadóvó; beszél 
magyarul, németül és románul. Czime a kiadóhivatalban. (11.) 

Faeladási h i rdetmény . Az erdélyi róm. kath. státus kolozs-
monostori alap. uradalomhoz tartozó Dumbráva nevü erdőrész-
3071 darab 41—80 cm és azonfelüli mellmagasságú átmérővel 
biró tölgyfából kikerülő és 117.791 K 25 f-re becsült mű- és 
haszonfa eladása iránt a nyilvános szóbeli árverés f. évi október 
hó 4-én délelőtt 9 órakor lesz az erdélyi róm. kath. státus erdő
hivatala hivatalos helyiségében (Egyetem-u. 7. sz.) megtartva; hol 
a fák méretei, valamint az eladási feltételek betekinthetők. 

Árverezők kötelesek az árverés megkezdése előtt a becs-, 
illetve a kikiálltási ár 10°/o-át bánatpénz gyanánt készpénzben 
letenni. 

A szóbanforgó faanyag becsáron alul nem lesz eladva, 
írásbeli vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Kolozsvár, 1906. évi augusztus hóban. 

Nagy László s. k., 
(13) cz. erdőtanácsos, az erd. r. kath. státus erdőmestere. 

F a á r v e r é s i h i rde tmény . B.-Volkány község elöljárósága köz
hírré teszi, miszerint az 54411/906. sz. földmivelésügyi miniszteri 
engedély alapján az alább megnevezendő tölgyfatömeget 1906. év 
szeptember hó 29-én d. e. V a l l órakor B.-Volkány községházánál 
zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen 
el fogja árverezni. 

Az árverezés tárgyát képezi 4299'81 m3 haszonfa, 951 ürm 
hasábfa, 1544 ürm3 dorongfa és 1789 ürm3 galy és forgács. 

A haszonfa kéreg és szijács nélkül számittatott. 
Kikiáltási ár 79.000 K, mely összegnek 10%-a az árverés 

megkezdése előtt az árverést vezető megbízott kezéhez készpénz
ben, avagy óvadékképes értékpapírban leteendő. 

Becsáron alól a fa nem fog eladatni. Utóajánlatok nem 
fogadtatnak el. 
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A részletes becslés adatai a brassói m. kir. járási erdő
gondnokságnál és B.-Volkány községházánál megtekinthetők. 
Ez utóbbinál megtekinthetők az árverési és szerződési feltételek is. 

B.-Volkány, 1906. évi augusztus hó 3. 
(14) A községi elöljáróság. 

Önműködő f abé l yegzö . (Liebus-féle szerkezet.) 

Kifogástalan működése biztosítva van. A készülék 

ára hozzávalóval együtt a következő: 

15 mm számmagasság mellett három, négy, 

illetőleg öt számjegygyei 40, 45, illetőleg 50 K. 

20 mm számmagasság mellett négy, illetőleg öt 

számjegygyei 65, illetőleg 75 K. 

Megrendeléseket Liebus János erdőmesterhez 

(Horovitz), vagy a komoraui vasművekhez Komorau 

(mindkét helység Csehországban fekszik) kell ' -^-^ Q ;  ' 

intézni. (15. III. 1.) J ' " . n n , a n 

K ' Magy.szab.32180.sz. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 464/906. sz. — Sirnea erdőbirtokos 
község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy a község tulaj
donát képező és Felső-Moecs község határában a „Zsigára" erdő
részben fekvő 1904. és 1905. évi 1384 kat. hold kiterjedésű vágás
területek, összesen 2170 m3 luczfenyő épületi és czelluloze faanyagok 
Fogaras vármegye erd. bizottságának 2678/906. sz. véghatározata 
alapján folyó évi szeptember hó 25-én d. e. 10 órakor Sirnea 
községházánál a főszolgabíró elnöklete alatt és a törcsvári m. kir, 
erdőgondnokság közbenjöttével tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
a legtöbbet ígérőnek el fogja adni. 

Kikiáltási ár 6515 kor., azaz hatezerötszáztizenöt kor., melyen 
alul a fatömeg eladatni nem fog. Árverezni szándékozók kötelesek 
a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképpen az árverezési elnök kezéhez 
az árverés megkezdése előtt letenni. 

A zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 
az elnöklő főszolgabíróhoz nyújtandók be ; az ajánlatban a meg
ajánlott ár számjegyekkel és betűkkel világosan kiírandó, nem-
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különben az is, hogy ajánlattevő a kihasználás módjára s az 
eladásra vonatkozó feltételeket ismeri s azokat magára nézve feltét
lenül kötelezőknek elfogadja. 

Ezen feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak. Az árverési és szerződési feltételek alólirott község elöl
járósága és a törcsvári m. kir. Erdőgondnokságnál, a fatömeg-
becslési jegyzék pedig ugyancsak a törcsvári m. kir. erdőgondnok
ságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Sirnea, 1906. évi augusztus hó 20-án. 
(16) Sirnea község elöljárósága. 

Erdöh iva ta l i segéd , ki magasabb szakképzettséggel, szép Írással, 
felmérési gyakorlottsággal biró, 25 évnél nem korosabb, a német 
és egy szláv nyelvet birja, egy nagyobb uradalomban alkalmaztatik. 

Fizetés 1200 korona, fa, lakás, szolgálat és nyugdíj képesség, 
egy évi megfelelő szolgálat után. 

Sajátkezüleg irt, bizonyítvány-másolatokkal és fényképpel 
ellátott folyamodványok f. évi október hó 20-ig „C" jelige alatt 
e lap kiadóhivatalához küldendők. (17. II. 1.) 

Szak isko lá t végzet t , 31 éves, nős uradalmi erdész, tiz évi 
gyakorlattal és jó bizonyítványokkal — birtokeladás miatt — 
újévre megfelelő állást keres. Czim; Juhász Mihály, Gyöngyös
tarján (Hevesmegye). (18) 

F a á r v e r é s i h i rde tmény . A csikszentmártoni közbirtokosság 
nevében alólirottak ezennel közhírré teszik, hogy a birtokosság 
tulajdonát képező II. havasrész „Vaszok patak" erdőrészében a m. 
kir. földmivelésügyi miniszter urnák 76049/905. számú rendeletével 
megadott engedély alapján 18240 kat. holdon megbecsült 37448 m3 

gömbölyű luczfenyő-haszonfa és 431 m3 gömbölyű bükkhaszonfa 
187.460 kor., azaz egyszáznyolczvanhétezer-négyszázhatvan korona 
kikiáltási árban 1906. évi október hó 6-án, délelőtt 10 órakor a 
községházánál megtartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Árverezők az árverés megkezdése előtt az árverezést vezető 
elnök kezéhez a kikiáltási ár tiz (10) százalékát bánatpénzképpen 
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kötelesek letenni és az egy (1) koronás bélyeggel ellátott Írásbeli 
zárt ajánlatok a megajánlott összeg tiz (10) százalékának megfelelő 
bánatpénzzel vagy megfelelő óvadékképes értékpapírral látandók 
el és abban kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, valamint az erdő fatömege 
becsértéken alul eladatni nem fog. 

Az árverési feltételek és a becslésre vonatkozó közelebbi 
adatok a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentmárton, 1906. augusztus hó 24-én. Albert Mihály s. k. 
birt. elnök, Darvas Oábor s. k., k. biró, Éltes Mózes s. k., kör
jegyző. (19) 

Fenyö fae ladás i h i rde tmény . 57409.sz. A szászsebesi m.kir.erdőhiv. 
irodájában 1906. évi október hó 2-lk napján délelőtt 10 órakor 
tartandó Írásbeli versenytárgyaláson eladás alá bocsáttatik a kudslrl 
rn. kir. erdőgondnokságban 1906—1910. években a kincstár által 
termelendő s 1907 -1911. években szintén a kincstár által az 
alkenyérl raktárba beusztatandó s évenkint mintegy 15.000 m3-t 
kitevő fenyőrönkőfa az alkenyérl kincstárt gőzjürész bérbevételének 
kötelezettsége mellett. 

Kikiálltási árak köbméterenkint: 
a) a 3 '80—6 m hosszú s 25 cm és ennél nagyobb felső 

átmérővel biró rönkök után 13 K 30 fillér. 
b) a 3 - 80—6 m hosszú s 12—24 cm felső átmérővel biró 

rönkök után 9 K 40 fillér. 
c) a 2-6 és 3-0 m hosszú rönkök után vastagságra való 

tekintet nélkül 7 K. 
Az írásbeli ajánlatokban az igéret a kikiálltási árakkal szem

ben csakis betűkkel és számjegyekkel kiírandó %-ban fejezendő 
ki; továbbá határozottan kiköttetik, hogy csak oly ajánlatok fognak 

figyelembe vétetni, amelyekben az összes választékokra ugyanazon 
százalékban tétetik meg a felüligéret. 

A gőzfürészért 4000 korona haszonbér fizetendő. 
Bánatpénz 15.000 K. 
Az árverési és szerződési feltételek 1906. évi augusztus hó 25. 

napjától kezdve a földmivelésügyi m. kir. minisztérium erdészeti 
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íőosztályánál (Budapest, V., Zoltán-utca 16.) és a szászsebesi 
m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kelt Budapesten, 1906. évi augusztus hó 18-án. 
(20) M. kir. földmivelésügyi minisztérium. 

Á r v e r é s i h i rde tmény . 210/906. sz. — Melynélfogva közhírré 
tétetik, hogy a nagyméltóságú m. kir. földmüvelésügyi miniszter 
urnák 1905. évi 9618. I. A—2. sz. magas rendeletével engedélye
zett Páva község (Háromszék vármegye) tulajdonát képező „Nagy
csere" nevü erdőrésznek 2 0 7 kat. holdján tövön az erdőben 
található és 1015*9 m3 tölgyhaszonfára és 217 - 9 m3 tölgytüzifára 
becsült fatömege f. évi szeptember hó 29-én d. e. 9 órakor Páva 
községházánál zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Kikiáltási ár 10.130 korona. Bánatpénz 1013 korona. 
Utóajánlatok egyáltalán el nem fogadtatnak. 
írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz készpénzben vagy 

óvadékképes értékpapírban csatolandó és egyúttal jelzendő, hogy 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri és azoknak magát 
mindenben aláveti. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az erdő a községtől 1 km-re 
és a legközelebbi vasútállomástól 7 km-re fekszik. 

A részletes becslés adatai, valamint az általános árverési és 
szerződési feltételek Páva községházánál, valamint a kovásznai m. 
kir. járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Páván, 1906. évi augusztus 21. Nagy Antal k. biró, Zott 
György k. jegyző. (21) 

Faeladási h i r de tmény . Közhírré teszem, hogy a strezakerczi-
sorai volt úrbéresek tulajdonát képező és Fogarasvármegye Steza-
Kerczisora község határában fekvő erdejének azon 18F3 k. hold 
részében, melynek legelő-erdőüzemre való berendezése a nagy
méltóságú földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 1906. évi 
10563. I. 4. számú rendeletével engedélyeztetett, az átalakítás 
folytán szükségessé vált kiritkitás alkalmával kikerülő bükk, tűzi
fának alkalmas fatömeg a strezakerczisorai községi irodában 
1906. évi szeptember hó 23-ik napján d. e. 11 órakor tartandó 
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nyilvános szó- és Írásbeli zárt ajánlatok beadásával összekötött 
ráverésen el fog adatni, tövön. 

Szabályszerűen kiállított zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli 
árverés megkezdéséig fogadtatnak el és a szóbeli árverés befejezte 
után fognak felbontatni. 

Az ivenkint 1 K-ás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatokban 
az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell kifejezve 
lennie s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy a 
versenyező az árverési és szerződési feltételeket ismeri, magára 
nézve kötelezőknek elfogadja s magát azoknak aláveti. Utó
ajánlatok semmi körülmények között el nem fogadtatnak. 

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meg
határozott bánatpénzt készpénzben, vagy óvadékképes érték
papírokban. 

Az eladandó fatömeg 5928 ürm tűzifára becsültetett. A kikiál
tási ár 11.856 koronában állapíttatott meg, amelyen alul a faanyag 
eladatni nem fog. 

A szóbeli árverésen versenyzők a kikiáltási ár 10u/o-át, vagyis 
1185 K 60 f-t tartoznak az árverező bizottság elnökének kezéhez 
bánatpénzül letenni. A zárt ajánlatokkal versenyzők szintén ugyan
akkora összeget tartoznak ajánlatukhoz mellékelni. 

A becslés, továbbá az árverési és szerződési feltételek Streza-
Kerczisora község irodájában, továbbá a járási szolgabírói hivatal
nál Alsó-Árpáson, végre az alsóárpási m. kir. járási erdőgondnok-
ság irodájában Fogarason, a hivatalos órák alatt az érdeklődők 
által megtekinthetők. 

Kelt Streza-Kerczisorán, 1906. évi augusztus hó 28-án. 
Trandafir Dragomir Oiurca Ilié 

a volt úrbéresek közbirt. elnöke. a volt úrbéresek közbirt. jegyzője. 

(22) 

Faeladás i h i rde tmény . 57331/906. sz. — A zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatal tanácstermében folyó évi október hó 15-én délelőtt 
10 órakor nyilvános Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni, mely
nél eladásra kerül: 

A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság „A" gazdasági 
osztályában, a fennálló rendszeres erdőgazdasági terv szerint, 



IX 

1907—1912. években — 6 év alatt — kihasználható 164-5 kat 
holdon található összes luczfenyő, jegenyefenyő, vörös- és erdei
fenyő, juhar, szil és bükk faanyag tövön az erdőben. 

Kikiáltási ár 437.142 K. 
Bánatpénz 43.700 K. 
Az árverési és szerződési feltételek szeptember 1-től kezdve 

ugy a földmivelésügyi m. kir. minisztérium erdészeti főosztályá
ban (Budapest, V. ker. Zoltán-utcza 16. sz.) mint a zsarnóczai 
m. kir. erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az árverés alá kerülő faanyag a zsarnóczai erőhivatal előzetes 
engedelmével megtekinthető, sőt a fák minden megcsonkítása és 
megsértése nélkül meg is becsülhető. 

Budapesten, 1906. évi augusztus hóban. 
(24) M. kir. földmivelésiigvi miniszter. 

Eladó méltóságos gróf Károlyi Imre ur nyírbátori uradalmá
ban három darab bevezetett vaddisznós kutya. Levélbeni meg
keresések : Uradalmi főintézőség Nyírbátor (Szabolcsm.) kéretnek. 

(23. II. 1.) 

drótkerítések arassa 
KOLLERICH PÁ L É S FIA I 
cs. és kir. udvari szállítók, első magy. sodronyszövet, fonat és szilaáru gyárában 

Budapesten, IV . ker. , Ferencz-József-rakpar t 21 . sz . 
= = = = = Képes árjegyzék és költségvetések ingyen. (25. XII. l .) 

F a á r v e r é s i h i rde tmény . A Szepesbéla XVI . Szepesi r. t. város 
tanácsa 1906. évi október hó 2-án délelőtt 10 órakor a városháza 
tanácstermében tartandó nyilvános Írásbeli árverésen eladja a tulaj
donát képező erdőbirtok „A" üzemosztálya Csarni nevü 19. számú 
erdőrészletében tövön álló műszaki czélokra egészben alkalmas 
18965 db luez-, 10672 db jegenye- és 90 db'vörösfenyőt együtt 
22884-14 tm3-xt becsült haszonfatömeggel és 2355 - 64 tm3-ve becsült 
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kéreggel, valamint „C" üzemosztálya Wasserschlicht nevü 5. számú 
erdőrészletében tövön álló műszaki czélokra egészben alkalmas 
951 db lucz- és 1285 db jegenyefenyőt együtt 1407 íms-rt becsült 
h szonfa tömeggel és 76*14 tma-re becsült kéreggel. 

Becsár 205000 kor. Kiszállítási határidő bezárólag 1909. év 
deczember hó 31-ig. 

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet
ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; 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 megjelölését 
szószerint tartalmazza, úgy amint az a hirdetményben foglaltatik 
d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva adatnak 
be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen 
a lávet i ; / / ha bánatpénzképen becsértéknek 10%-át készpénzben 
tartalmazzák; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az írásból az ajánlat
tevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható 
és h) ha a boríték kivül „Ajánlat a szepesbélai „Csarni" és 
„Wasserschlicht"-ből 1906-ban eladandó fakészletre" felírással van 
ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés 
eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra 
azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a lőcsei m. kir. 
áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt szepesszombati m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és városi tanácsnál tekinthetők meg 
naponta 11—12 óra között. 

Kelt Szepesbélán, 1906. évi szeptember hó 1-én. 
27) A városi tanács 

f 
Faeladás i h i rde tmény . Barcza-Rozsnyó község elöljárósága köz

hírré teszi, miszerint az 1906-ik évre esedékes vágásokban lévő 
és alább részletezendő faanyagokat folyó évi szeptember hó 22-én 
d. e. 11 órakor B.-Rozsnyó községházánál nyilvános szóbeli és 
írásbeli árverezésen el fogja adni. És pedig: 

1. A „Mühlengrund"-ban 426 meteröl száraz gömbölyű bükkfát 
méterölenkénti 8 korona kikiáltási ár mellett. 
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2. A vLángst den Eichen"-ban 943 méteröl száraz hasáb 
bükkfát méterölenkénti 11 korona kikiáltási ár mellett. 

3. A „Lángst den Eichen"-ban 159 méteröl száraz dorong 
bükkfát méterölenkénti 5 kor. 50 fill. kikiáltási ár mellett. 

4. Az „Ittwig"-ben (Flachsgarten) 438 méteröl száraz hasáb 
bükkfát méterölenkénti 8 korona kikiáltási ár mellett. 

5. A ,Juonest"-ben az ottani tisztázó vágásban lévő és lábon 
álló bükkfát, melyet a vásárló saját költségén feldolgozni, 1*20 méter 
hasáb hosszúságú méterölekbe felrakásolni köteles és amelyek a 
feldolgozás és összerakolás után az eladó községgel elszámolandók. 
Ölenként 2 korona kikiáltási ár mellett. 

6. A „Mittlern Qraben"-ban szálalás utján leendő kihasználásra 
— előzetes lebélyegezés után — 2000 /w3 vegyes fenyő- és jegenye
fenyő épületi fa /?z3-ként 2 korona kikiáltási ár mellett. 

Árverezni kívánók bármelyik csoportra árverezhetnek; de 
minden egyes csoportra külön-külön, a kikiáltási teljes ár 10%-át 
bánatpénzül, árverés megkezdése előtt az árverezést vezető előljáró 
kezéhez letenni kötelesek. 

Az árverezési és szerződési feltételek B.-Rozsnyó községházánál, 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Barcza-Rozsnyó, 1906. évi augusztus hó 31-én. 
(28) A község elöljárósága. 

Sz lavón ia i ve tömakko t , elsőrendű kocsányos tölgymakkot, Querc. 
pedunculata, elsőrendű kocsánytalan tölgymakkot Querc. sessiliflora 
csiraképességükért jótállással az őszi és tavaszi idényre a slavoniai 
erdőségek világhirü vinkovcei erdőterületéről, valamint bükkmakkot 
(fagus silvatica) minden minőségben legelőnyösebben szállít Spitzer 
Jakab, Vinkovce, Szlavónia. (26. III. 1.) 

Tö lgy fae ladás i h i rde tmény . 2152/1906. sz. — Újbánya sz. kir. 
és bányaváros erdejéből 1906. évi szeptember hó 28-án délelőtt 
10 órakor a városház tanácstermében megtartandó zárt Írásbeli 
ajánlatokkal összekötött szóbeli árverésen eladatni fog. 

a) „B." ü. o. 25., 28., 29., 30., az „A." ü. o. 11. osztagában üzem
terv szerint főhasználatra előirt 784 db tölgyfa 333 m3-re becsült 
műfa köbtartalommal. 
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b) „A." ü. o. 16., 17. osztagaiban üzemterv szerint gyérítés
képp kihasználható 1300 db vékonyabb méretű, különösen bánya
fára alkalmas tölgyműfa 270 ms-vt becsült köbtartalommal. 

Kikiáltási ár 7700 K biztosíték 770 K. Utó vagy a feltételeknek 
meg nem felelő ajánlatok el nem fogadtatnak. 

Részletes árverési feltételek betekinthetők hivatalos órák alatt 
a városi iktató hivatalban vagy kívánatra meg is küldetnek. 

Újbányán, 1906. szeptember 4-én. (29) A polgármester. 

Faeladás i h i rdetmény . 234/1906. sz. — Szászmagyaros község 
(Brassó megye) 1906. évi szeptember hó 25-én délelőtt 10 órakor, 
a községi irodában nyilvános szóbeli és zárt írásbeli ajánlat utján 
eladja a község tulajdonát képező erdő C. üzemosztály 7., 8., 9., 
10 és 11 számú, mintegy 346 - 4 kat. hold kiterjedésű osztagaiban 
lévő bükk- és nyirfa anyagot, mely a hivatalos becslés szerint 
3113-50 tömör köbméter bükkműfát 31650-90 ürköbméter bükk-
hasábfát, 6242-60 ürköbméter bükkdorongfát és 623-30 ürköbméter 
nyirhasábfát tartalmaz. 

A hivatalosan megállapított becsár 15564 K 49 fillér, melynek 
10°/o-a bánatpénzül az árverezést vezető kezéhez leteendő. Becs
áron alóli és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Az erdőrész a szászmagyarosi vasúti állomástól 12 kilométer 
távolságra fekszik, melyből 8 kilométer a nagyvárad—brassói állami 
közúton van. 

A részletes becslés, valamint az árverezési és szerződési fel
tételek a földvári m. kir. járási erdőgondnokságnál és Szászmagyaros 
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Szászmagyaros, 1906. augusztus hó 30-án. 
(30) A községi elöljáróság. 

Erdőh iva ta lok , vadászok , b i r tokosok , kik őz- és szarvasagancsokat 
(koponyástól), valamint levetett agancsokat eladni óhajtanak, szíves
kedjenek ajánlataikat B. N. 4733. sz. alatt Mosse Rudolfhoz, (Breslau) 
beküldeni. (31. II. 1.) 

E r d ő g y a k p r n o k kerestetik mélt. gr. Esterházy Sándor ur pulai 
uradalmába. Évi fizetés 500 K, lődij és szabadlakás. Szakiskolások 
előnyben részesülnek. Folyamodványok bizonyítvány-másolatokkal, 
melyek vissza nem küldetnek, gr. Esterházy Sándor uradalmainak 
jószágfelügyelőségéhez küldendők Pta-Kemenesre (Vasm.). (32) 
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Tö lgy fae ladás i h i rde tmény . 4628/1906. szám. — A besztercze
bányai m. kir. erdőigazgatóság zólyomi m. kir. erdőgondnoksága 
alább megnevezett fokozatos felújító vágásaiban a gyöktőnél és 
mellmagasságban folyószámokkal ellátva kijelölt tölgytörzsekből 
termelhető épületi és műfa, valamint tüzifatermésnek tövön való 
értékesítése iránt folyó évi szeptember hó 24-én Beszterczebányán, 
a m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében délelőtt 10 órakor nyil
vánosan megtartandó zárt Írásbeli versenytárgyaláshoz. 
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Nad Bobekom A. I. 1 5|. 103910 75930 10566 190406 6-25 1095 2109 76 210 
Drien A. 11. 8 9 138758 151110 17538 307406 52-73 1303 3278 88 330 

„ . . . A. II. 7 7 173951 143192 48896 366039 28-40 1175 3942 10 395 
Kohutya .. . A. V. 26 18 62210 66288 13446 141944 4-14 580 1681 21 168 

Jegyzet. A 3. tétel alatti törzsek sorszáma 1304—2478 . 

A kir. kincstár a becsült és fennebb kitüntetett köbtartalmáért 
semminemű szavatosságot nem vállal. 

Az 1—3. folyószám alatti vágások a Szekér völgyében, a 4. 
tétel alatti vágás a Nyeresnicza völgyébe hajlik. A Szekér völgyében 
alapozott erdei főút, a Nyeresznicza völgyében megyei közút 
vonul végig. 

Az 1. tétel alatti vágás a zólyomi vasúti állomástól mintegy 
7, a 2. és 3. tétel alatti mintegy 12, a 4. tétel alatti mintegy 8 
kilométerre fekszik. 

Ajánlatok az 1. tétel alatti vágásra külön, a 2. és 3. tétel alatti 
vágásokra együttvéve s a 4. tétel alatti vágásra külön, vagy mind 
a négy vágásra együttvéve, de akként teendők, hogy számokkal 
és betűkkel kiírandó az az összeg, melyet ajánlattevő egy-egy 
vágásért megajánl. 

Elkésve érkezett vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak és 
nem tárgyaltatnak. 

Az erdőigazgatóság fenntartja magának azon jogot, hogy a 
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beérkezett ajánlatok közül szabadon választhasson, esetleg, hogy 
valamennyi ajánlatot is visszautasíthassa. 

Az árverési általános és részletes feltételek folyó hó 25-től az 
erdőigazgatóságnál megtekinthetők. 

Beszterczebánya 1906. évi augusztus 16-án. 
(33) M. kir. erdőigazgatóság. 

T ü z i f a á r v e r ó s i h i rde tmény . 4188/1906. szám. — Beszterczebányán 
1906. évi szeptember hó 24-én délelőtt 10 órakor az erdőigaz
gatóság tanácstermében tűzifa anyagok kerülnek árverésre. 

/. A zólyomi m. kir. erdőgondnokságban 
termelt és a vágásokban tőnél rakásolt következő tüzifaanyagok: 

A z e r d ő r é s z 

üzemtervi 
elnevezése 

Hasáb és 
dorong tűzifa 

vegyesen 

ürm3 

Ki

kiál

tási 

ár 

K. 

Pénz 

érték 
Jegyzet 

K f K 

Lonetz.._ ._. __ 

Naszád . . . ._. 

Berkenye . . . ... 

Okruhla 

Suplatkai árok 

11. 
111. 
III. 
IV. 
IV. 
VI. 
VI. 

Összesen 

1956 

458 

992 

163 

831 

676 

1699 

6775 

336 

5 

13 

155 

98 

385 

992 

1956 

794 

997 

176 

986 

774 

2084 

2640 60 

107^90 

1595 20 

281 60 

1577 60 

1470 60 

3959160 

7767 12597 10 

264 

107 

160 

280 

158 

147 

396 

•53 
6 - 0 

- N 

E ^ 
O tí 
(fi 

1512 

//. A jeczenyel m. kir. erdőgondnokságban: 
a kiskapocsi gerebrakodón levő: 660 ürm3 bükk hasábfa. Kikiál
tási ár 4 K. Pénzérték 2640 korona. 430 ürm3 bükk selejt hasáb-
és dorongfa. Kikiáltási ár 3 4 0 K. Pénzérték 1333 K Összesen 
3973 korona. Bánatpénz 400 korona. 

Az eladás alá kerülő fa vasúti állomása: Garamhidvég vagy 
Oarampéteri. 

Az árverés kizárólag zárt írásbeli ajánlatok alapján történik. 
Ajánlat tehető az I. alatti faanyagoknál az árverés tárgyát képező 
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egy vagy több, vagy akár minden vágás faanyagára is egy és 
ugyanazon zárt Írásbeli ajánlatban, a II. alatti fánál azonban annak 
egész mennyiségére külön ajánlat teendő. 

Az okmánybélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatokban meg
jelölendő a vágás neve, üzemtervi megjelölése, valamint a tűzifa-
anyag mennyisége, amelyre az ajánlat tétetik; kiteendő továbbá a 
megajánlott egységár szóval is. 

Több vágásra tett együttes ajánlatnál a most előirt részletezés 
külön teendő meg. 

Az előírásszerű bánatpénz (vagy bánatpénzek) vagy az aján
lathoz csatolandó, vagy az árverés előtt az erdőigazgatóság házi 
pénztáránál fizetendő le és a nyugta csatolandó. 

Az ajánlat tárgya az ajánlat boritékán megjelölendő. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési általános és részletes feltételek a beszterczebányai 

m. kir. erdőigazgatóságnál, vagy az érdekelt erdőgondnokságoknál 
folyó évi augusztus 25-től megtekinthetők. 

Beszterczebánya, 1906. évi augusztus 15-én. 
(34) Magy. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási h i rde tmény . 4677/1906. szám. — A kolozsvári m. kir. 
erdő igazgatóság kerületéhez tartozó albáki m. kir. erdőgondnok
ságban az 1907. évtől kezdve bezárólag az 1916. évig tehát egymás
után következő tiz (10) éven át termelhető bükkfakészletnek tövön 
az erdőben katasztrális holdankénti egységárak mellett való érté
kesítése iránt a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság főnökének 
irodájában 1906. évi szeptember hó 29-én délelőtt 10 órakor zárt 
Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Eladás alá kerül az albáki erdőgondnokságban kihasználásra 
kijelölt 465-3 kat. holdon termelhető bükktüzifa. Kikiáltási ár kat. 
holdanként egyszáztiz (110) korona. 

Versenyezni az összes faanyagokra együttesen lehet kettőezer
ötszáz (2500) korona, bánatpénznek vagy az arról kiállított pénztári 
nyugtának csatolása mellett. 

Az általános árverezési és szerződési feltételek a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályában (Budapest, V., 
Zoltán-utcza 16.) valamint a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál 
és az albáki m. kir. erdőgondnokságnál 1906. évi szeptember hó 
14-től kezdve a hivatalos órák alatt megtekinthetők és átvehetők. 

Kolozsvár, 1906. évi augusztus 22-én. 
(35) M. kir. erdőigazgatóság. 
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Faeladás i h i rde tmény . Zsidve község s az odavaló ev. luth. 
egyház, Zsidve község határában (Kis-Küküllő vármegye, posta és 
vasúti rakodó állomás Zsidve, Kis-Küküllővölgyi helyi érdekű 
vasút) fekvő külön-külön határrészekben levő erdeiben rendkívüli 
eladásra engedélyezett s Zsidve község erdejében 10.815 db és pedig: 

16—24 cm mellmagassági átmérővel biró 3114 db, ezek átlag
fája 22 cm. 

26—32 cm mellmagassági átmérővel biró 5417 db, ezek átlag
fája 30 cm. 

36—44 cm mellmagassági átmérővel biró 1533 db, ezek átlag
fája 38 cm. 

46—54 cm mellmagassági átmérővel biró 249 db, ezek átlag
fája 48 cm. 

56—74 cm mellmagassági átmérővel biró 251 db, ezek átlag
fája 66 cm. 

76—110 cm mellmagassági átmérővel biró 151 db, ezek átlag
fája 85 cm. 

Összesen 10.815 db, az odavaló ev. Iuth. egyház erdejében 
mintegy 140 kat. holdon"szétszórtan található 162 db, átlagosan 
56 cm mellmagassági átmérővel biró tölgyfából nyerhető s a község 
erdejében 6902 m3 kitevő mű- és haszonfa, 2119 m3 tűzifa, az 
ev. luth. egyház erdejében 250 m3 kitevő mű- és haszonfa és 106 m3 

tűzifa folyó évi szeptember hó 27-én d. e. 9 órakor Zsidve község
házánál tariandó, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár a község faanyagát illetőleg 62.295 korona, az 
ev. luth. egyház faanyagát illetőleg 3254 kor. 40 fill. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
A község faanyagát illetőleg a községi, az egyház faanyagát 

illetőleg az egyházi elöljárósághoz beadandó zárt ajánlatokhoz a 
kiirt bánatpénz csatolandó. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az erdők a vasúti rakodó állomástól mintegy 2 kilométerre 

feküsznek. 
Megjegyeztetik, hogy a község erdejére vonatkozólag kimu

tatott faanyag mintegy 100 k. holdnyi erdőterületnek legelőerdővé 
való átalakítása folytán az ott fennálló fatömegnek 60%-át teszi ki, 
mig a fatömeg 4 0 % - a a helyszínén kijelölt csoportokban fenn
hagyandó. 

A felvételi s becslési munkálatok ugy a községi, mint az 
egyházi erdőre vonatkozólag a dicsőszentmártoni m. kir. járási 
erdőgondnokságnál, az árverési feltételek pedig ugyanott s az illető 
erdőbirtokosok elöljáróságainál tekinthetők meg. 

Zsidve, 1906. évi szeptember hó 9-én. 
(36) A községi elöljáróság. 
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FARAGÓ BÉLA 
császár i é s k i rá ly i udva r i szál l í tó . 

Magyar magpergetö-gyár. Erdei csemetekert, 

diszfenyó'-telep. Erdészeti magnagykereskedés 

Z A L A - E G E R S Z E G E N 
M i n d e n n e m ű erde i famag , gyümó lcs -

mag, e rde i - é s sövénycseme ték , 
g y ü m ö l c s v a d o n c z o k r ó l szó l ó tanu lsá -
gos á r jegyzé k k iva n t r a i n g y e n 
w/nv/ivv/ivv/iv megküldetik , W A W / N V A W A 

Faeladási h i rde tmény . A magy. kir. földmivelésügyi miniszter 
urnák 1906. évi 54082/1/A—2. számú engedélye és a szász hét-
birák közgyűlésének 1906 szeptember 8-án tartott ülésében hozott 
881—1906. számú határozata alapján a szász egyetem központi 
hivatala, Nagyszebenben, eladja a „szász hétbiráknak" „Lbtni"-
völgyi erdőségeiből a rendszeres erdőgazdasági üzejmterv fezerint 
a „C" üzemosztály II, II. és III. vágássorozatába sorozott és ezzel 
összefüggőleg a határrendezés folytán Romániába átszakadt azon 
területek faállományát, amely területek a rendszeres erdőgazdasági 
üzemtervben, 22 (huszonkettő) évi kihasználásra elő;vannak irva. 

E czélból 1906. évi november hó 29-én délelőtti 10 órakor 
a szász egyetem üléstermében (Nagyszebenben, Nagy-tér 15. sz. 
alatt) nyilvános, zárt, írásbeli versenytárgyalás tartatik. 

Az eladás 3 (három) csoportban eszközöltetik. Az egyes eladási 
csoportok a következők: 

1. Az I. eladási csoportba tartozik a „C" üzemosztály I. vágás
sorozatában 22 évi kihasználásra előirt és az ezekkel összefüggő, 
Romániába átszakadt „Lárg" nevü területeknek az üzemterv értel
mében letarolandó faállománya. 

Eddig 2 0 elsőrendű 
érem- és díszoklevél
lel kitüntetve, mum 

• • • 
Kisérleti telepeimé;) 
az idén 6 5 faj í a j -
b u r g o n y á t ter
meltem, ezekről ár-r 
jegyzék k í v á n a t r a , 
szintén megküldetik] 
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2. A II. eladási csoportba tartozik a „C" üzemosztály II. vágás 
sorozatában 22 évi kihasználásra előirt területeknek az üzemterv 
szerint letarolandó faállománya, végül 

3. A III. eladási csoportba tartozik a „C" üzemosztály III. 
vágássorozatában 22 évi használatra előirt és az azokkal össze
függő, Romániába átszakadt „Voinágu" és „Rinjeu" („Dobrun") 
nevü területeknek az üzemterv szerint letarolandó faállománya. 

Kihasználási idő mindhárom eladási csoportra 22 év. 
Ajánlatok tehetők minden egyes csoportra külön-külön, vagy 

kettőre együttesen, vagy háromra együttesen. 
Az egyes eladási csoportok területe, fakészlete és kikiáltási 

ára a hivatalos becslés szerint, melynek helyességeért a szász hét
birák szavatosságot nem vállalnak, a következő: 

ír
t 

sz
ám

a 

2 

Kereskedelmi czélokra alkal
mas fenyőmül a- készlet (kéreg-
nélkül, beszáradási, termelési 
és szállítás apadék leütése után) Bükk Kikiáltási 

a. g "E 
' 3 1 Kéreg 

tűzifa 1 ára 

lé
kü

lé
si

 
c 

:r
ül

et
e 

ka
t 

12
—

19
 

t 
kö

zé
p-

át
m

ér
őv

 
2
0
-2

8
 Í

 
kö

zé
p-

át
m

ér
őv

 

29
 c

m
 á

l 
m

ér
őn

 1
 

ös
sz

es
en

 

F
en

yő
 t

i tűzifa 1 ára 

f- tömör-köbméter ürm3 j tömm\ K f 

I. 3 0 7 0 - 3 3 69536 155585 233627 458748 147456 85487 - 3027736 80 

II. . 6138-05 144165 259644 594730 998539 313880 189483 62066 6590357 40 

!II. 5 1 7 8 - 0 4 84538 173167 561862 819567 30690C 147603 137773 5409142 20 

együtt 14386-42 298239 588396 1390219 2276854 768236 422573 199839 15027236 40 

A kikiáltási ár meghatározásánál csakis a tiszta kereskedelmi 
czélokra alkalmas fenyőhaszonfa vétetett számításba, a tűzifa, kéreg 
és bükktüzífa értéknélkülinek vétetett. 

Versenyzők felhivatnak, hogy kellően lepecsételt borítékban 
benyújtandó és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli 
ajánlataikat legkésőbb az árverés megtartására kitűzött nap 
délelőtti 10 óráig annál is inkább nyujtsák be a szász egyetem 
"központi hivatalánál, Nagyszebenben, nagypiacz 15. sz. alatt, 
mivel (akár postával is) későbben beérkezett ajánlatok felbontat-
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latiul visszautasittatnak. Bánatpénzként az ezen faeladási hirdet
ményben meghatározott kikiáltási árak 10°/o-a — tiz százaléka — 
a szász egyetem pénztári hivatalánál Nagyszebenben, Nagy-
piacz 15. sz. alatt, elismervény ellenében, leteendő. A bánatpénz 
letételével egyidejűleg a letett értéknek egy jegyzéke is átadandó, 
illetve átküldendő. 

Csak zárt Írásbeli ajánlatok fogadtatnak el s minden ajánlat 
a bánatpénznek a nagyszebeni szász egyetem pénztárába való 
előleges befizetését vagy letételét igazoló nyugtával vagy letéti 
jegygyei szerelendő fel. 

Távirati, a bánatpénz letételéről szóló elismervénynyel el nem 
látott és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Bánatpénzül csak készpénz a „Nagyszebeni Általános Takarék
pénztár" és a „Nagyszebeni Földhitelintézet" által kiállított betéti 
könyvecske és óvadékképes, a még esedékessé nem vált szel
vényekkel ellátott értékpapírok s pedig ezek csak a rendes napi 

. árfolyamban, de semmi esetre névértékükön felül,' fogadtatnak el. 
Az áruba bocsátott faanyag a kikiáltási áron alul nem fog 

eladatni. A szász he'tbirák azonban fenntartják maguknak azon 
iogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül az igért vételárra való 
tekintet nélkül szabadon választhassanak, esetleg az összes aján
latokat is visszautasíthassák. 

Minden ajánlat boritékának első oldalán világosan kiteendő, 
hogy az a szász hétbirák „Lotru"-völgyi erdőségeire vonatkozó 
vételi ajánlatot tartalmaz, s egyszersmind kiírandó, hogy melyik 
eladási csoportra, vagy csoportokra vonatkozik. 

Minden ajánlat kir. közjegyző, illetve a Magyarország és 
Ausztrián kivül kelt ajánlatok, osztr.-magy. követség vagy konzulátus 
előtt német vagy magyar nyelven állitandók ki és az ajánlatban 
a megajánlott összeg számjegyekkel és szóval is tisztán és olvas
hatóan kiírandó, — eltérés esetén a nagyobbik összeg tekintetik 
megigértnek, — tartalmaznia kell továbbá azon eladási csoport 
vagy csoportoknak, melyre vagy melyekre ajánlat tétetik, ezen 
hirdetményban foglalt körülírás szerinti világos megjelölését, 
ajánlattevőnek vezeték-, keresztnevét, lakhelyét és azon határozott 
kijelentését, hogy az árverési és a szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát feltétlenül aláveti. 



Ezenkívül minderi ajánlattevő köteles az árverési feltételek 
egy példányát, mély neki írásbeli kérésére a szász egyetem köz
ponti hivatala által át lesz küldve, kir. közjegyző vagy cs. és kit. 
osztr.-magy. konzulátus előtt aláírni, ajánlatához hozzáfűzni és 
hozzácsatolni. 

Az árverési és szerződési feltételek „a szász hétbirák „Lotru"-
menti kihasználható erdejének fatömeg-becslési kimutatása", „a szász 
hétbirák erdőségei A., B., C , D. üzemosztályának átnézeti térképe" 
és az üzemterv — utóbbi annak felsőbb hatósági jóváhagyása 
után — hétköznapokon d. e. 9—12 órá ig-a szász egyetem köz
ponti hivatalánál, a titkár hivatalos helyiségében betekinthetők, 
eltérés esetén az itt fekvő eredeti, feltételek, becslési és egyéb 
munkálatok, nem pedig ezeknek a központi hivatal által netalán 
rendelkezésre bocsátott másolatai tekintendők mérvadóknak. 

Közvetítők nem dijaztatnak. 
Nagyszeben, 1906 szeptember hó 9-én. 

(37) A szász egyetem központi hivatala. 

Pá lyáza t i h i rde tmény . 1691/906. sz. — Hunyad vármegye tekin
tetes közigazgatási erd. Bizottságának 2828/906. számú határozata 
alapján a nagy-rápolti, pajánai és alsó-városvizi kerületi erdőőri 
állásokra 600 korona és a szászvárosi erdőlegényi állásra 480 
korona évi fizetéssel ezennel pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak az erdőőri állásra 24 évet betöltött és 49 évesnél 
nem idősebb okleveles erdőőrök; az erdőlegényi állásra pedig 
végzett erdőőri szakiskolás növendékek és kiszolgált katona- és 
csendőr altisztek. 

A folyamodók kérései sajátkezüleg írandók és 1906. év október 
hó 4-ig az alanti hivatalhoz adandók be. 

A kérvényhez csatolandó 1. erdőőri oklevél, 2. keresztlevél, 
3. orvosi bizonyítvány, 4. szolgátati bizonyítvány, 5. erkölcsi bizo
nyítvány. 

A magyar nyelvnek szóban és írásban való tudása elenged
hetetlen kellék, a román nyelv tudása pedig előnyt biztosit a 
pályázónak, ezért a folyamodó kérvényében ezen képességeit fel
sorolni köteles. Amennyiben az erdőőri állásokra okleveles egyének 
nem pályáznak, jó minősítéssel biró kiszolgált katonaaltisztek és 
csendőrök kérvénye is figyelembe lesz véve. 

Déván, 1906. évi szeptember hó 10-én. 
(38) M. kir. állami erdőhivatal. 



Ügyes tapaszta l t e rdökeze l ö esetleg erdőmérnök, valamint több 
erdészgyakornok, kik a puhafakezelésben több évi gyakorlattal 
birnak, kerestetik. Ajánlatok bizonyitványmásolatokkal és az eddigi 
működés, nyelvismeretek, kor, családi állapot, fizetési igények stb. 
megnevezésével, az Erdélyi Erdőipar Részvény-Társaság-hoz 
Kpvászna 2. czimzendők. (8. II. 2.) 

Pályáza t i h i rde tmén y bánya f a szá l l í tására . A rimamurány-salgó-
tarjáni vasmii részvénytársaság salgói, bánszállási, somsályi, járdán
házai, rákosi és vashegyi bányaüzemei részére az 1908., 1909. és 
1910. években szükségelt évenként mintegy: 

7000 tömörköbméter 14—25 cm felső átmérővel, 140—400 cm 
hosszúsággal biró gömbölyű tölgybányatámfa, 

1300 tömörköbmétef 10/4—120 cm méretekben hasított tölgy-
bányaro vatékfa, 

11.500 tömörköbméter 11—23 cm felső átmérővel, 100—400 cm 
hosszúsággal biró gömbölyű fenyőbányatámfa, 

250 tömörköbméter 10/4—120 cm méretekben hasított fenyő-
rovatékfa szállítása iránt ezennel pályázatot hirdet. A szállítandó 
tölgy- és fenyőbányatámfának részletes jegyzéke, egyes bánya
müveinkhez irányítandó mennyisége és méretei, valamint a faanyag 
átvételére vonatkozó szállítási feltételek a társaság bányaigazgató
ságánál (Ózd, Borsodm.) megtudható. 

A társaság fenntartja magának a jogot, hogy a részletes jegy
zékben kitüntetett mennyiségeknél 20%-kal (husz) többet vagy 
kevesebbet az elfogadott ár és feltételek mellett megrendelhessen. 
A bányatámfára köbméterenkénti, a bányarovatékfára a darabon
kénti egységárak bérmentve a salgótarjáni, czenteri, ózdi, tornal-
lyai és nagyrőczei vasúti állomásokra szállítva teendők ki, meg
jegyezvén, hogy az ajánlat az összmennyiségekre vagy pedig az 
egyes bányamüvekhez szállítandó csoportokra is szólhat. Az aján
latban világosan kiteendő, hogy az ajánlott faanyaghoz szükséges 
fa mely erdőbirtokon fog vágatni, illetőleg kikészittetni. Ajánlattevő 
tartozik ajánlatával 1906. évi deczember hó 31-ig kötelezettségben 
maradni. Ajánlatok 1906. évi október hó 31-ig az alólirott társa
sághoz intézendők. 

Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság 
(5. III. 2.) Budapest V., Nádor-utcza 36. II. emelet. 
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