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Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi XIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

A r a n y é r e m , pár is i 

v i lágkiá l l í tás 1900. 
Egyetemes busszóla-műszereket 

és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C - 100, 

mérőaszta lokat és távcsöven vonalzó
kat, valamint mindennemű mérőeszközt 
készit a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

fikáczió biztosítása mellett 

NEUHÖFER É S FIA 
cs. és Kir. udvar i műszerészek 

• CpO raktár: I., Kohlmarkt 8. 
ULUu gyár:V.,Hartmanngasse5. 
Képes árjegyzék ingyen éa bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javitások és átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban ós leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállítás kivánatra magyar czé-
gek utján is lehetséges. (1 .XII .7 ) 

Faeladás. 116509/E. I. számhoz. — A boszniai és herczegovinai 
országos kormány erdőigazgatósága a Konjica és Nevesinje járások
ban Crna gora I. és II., Racica és Slatnica, Grusce-Rakitnica erdő
részekben körülbelül 500.000 köbméter feketefenyő és jegenye
fenyőhaszonfát, továbbá körülbelül 270.000 köbméter bükkhaszon-
és tűzifát tövön, versenytárgyalás utján eladja. 

Az 1 koronás boszniai bélyeggel és 20.000 (húszezer) korona 
bánatpénzzel ellátott, lepecsételt Írásbeli ajánlatok, melyek csak az 



eladásra kiirt egész famennyiségre vonatkozhatnak, legkésőbb 
1911. évi szeptember hó 14-én délelőtt 11 óráig az alulirt orsz. 
kormány erdőigazgatóságánál nyújtandók be. 

Az erre vonatkozó részletes hirdetmény, az ajánlati minta, 
valamint a versenytárgyalási feltételek az orsz kormány erdőigaz
gatóságnál Sarajevóban megtekinthetők, hol kívánatra szóbeli tájé
koztatások is adatnak. 

Sarajevo, 1911. évi június hó 10-én. 
A boszniai és herczegovinai országos kormány 

(5. III. 2.) erdőigazgatósága. 

Fegyvereket 
elsőkézből és legolcsóbb árban ajánl 

HAMBRUSCH JÓZSEF 
fegyvergyáros, FERLACH (Karinthia). 
Ami nem válik be, azt szívesen kicserélem. Javításokat, 
uj ágyazásokat, valamint uj csöveknek beillesztését is 
átveszem és jótállás mellett legolcsóbban számítom meg. 
Kérje a legújabb, nagy, 200-nál több szép ábrával ellátott 
fegy verárj egy zekémet, amelyet ingyen és bérmentve kül
dök. Minden kérdésre szívélyesen felvilágosítást adok. 

L E V E L E Z É S M A G Y A R ! • • • • • 
(2. - 8.) 

Erdészi állást keres egy hosszú gyakorlattal és jó referen-
cziákkál biró, szakképzett, a M. Orsz. Vadászati Védegylet által 
kitüntetett, magyar, német és tót nyelvet beszélő, erős, egészséges, 
óvadékképes, a fő- és apróvadtenyésztésben jártas egyén. Jelenleg 
állásban tartózkodik. Czim a szerkesztőségben. (4. III. 3.) 

Pályázat. A nagyváradi lat. szert, nagy prépostsági uradalom
ban egy erdőgyakornoki állás üresedett meg, mely 1600 korona évi 
fizetéssel és egy évi próbaszolgálat után bekövetkező véglegesítés 
esetén nyugdíjjogosultsággal van egybekötve. 



elentkezők tartoznak a nagyméltóságú dr. Belopotoczky 
Kálmán v. b. t. t. nagyprépost úrhoz czimzett kérvényeiket leg
későbben a f. évi augusztus hó 7-ig alulírotthoz beküldeni. A kér
vényhez keresztlevél, a selmeczbányai m. kir. erdészeti főiskola 
teljes elvégzését bizonyító leczkekönyv, ép, erős testalkatot iga
zoló orvosi bizonyítvány, és ha az illető pályázó már szolgálatban 
van, szolgálati és erkölcsi bizonyítvány melléklendő. 

Nagyvárad, 1911. évi június hó 17-én. 

(6. II . 2.) Török László s. k. 
prépostsági erdőmester. 

Utánnyomás nem dijaztatik. 

Az egyetlen hazai ilynemű vállalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. N i n c s e n z a v a r a besze rzésné l , 
g y o r s és pontos k iszo lgá lás , v e r s e n y á r a k . — Számos m. kir. állami erdő-
hivatal, járási erdögondnokságok, városi és uradalmi erdöhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
Képes ár jegyzék i n g y e n és bérmentve . (3. X X I V . 8.) 



Pályázat. 960/1911. szám.-—A selmeczbányai m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskolán kinevezés folytán megürült erdő-
rendezéstani tanszék betöltése végett ezennel pályázatot hirdetek. 

A tanszékkel az erdőrendezés, az erdőbecslés, az erdőérték-
számitás és az erd. statisztika és adminisztráczió előadása egybe 
van kötve. 

Ha a folyamodó a VII. fizetési osztályba neveztetik ki rendes 
tanárnak, a javadalmazás a VII., ha pedig a VIII. fizetési osztályba 
neveztetik ki rendkívüli tanárnak, a javadalmazás a VIII. fizetési 
osztályban rendszeresített illetményekből s mind a két esetben a 
biztosított ötödéves korpótlékokból fog állani. A rendkívüli tanári 
alkalmazás ideiglenes; a VII. fizetési osztályba kinevezett rendes 
tanár 10 évi kifogástalan s eredményes szolgálat után elnyeri a 
VI. fizetési osztálylyal egybekötött javadalmazásra és személyi pót
lékra való igényt. 

A kinevezett folyamodó a tanszéket szükség szerint azonnal, 
de legkésőbb az 1911/1912. tanév kezdetén köteles elfoglalni. 

Felhívom mindazokat, akik ennek az állásnak elnyeréseért 
pályázni kívánnak, hogy egészséges voltukat, végzett tanulmányai
kat, képzettségüket, eddigi foglalkozásukat s irodalmi működésü
ket igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványukat, ha állam
szolgálatban állanak, elöljáróságuk utján, különben pedig az 
illetékes főispán utján f. évi július hó 22-ig a nagyméltóságu 
m. kir. földmivelésügyi minisztériumra czimezve, a m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola rektoránál nyújtsák be. 

Később benyújtott folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 
Selmeczbánya, 1911. évi június hó 28-án. 

(7. II. 2.) Dr. Fodor 
rektor. 

Termelt tölgyműfa és kemény tűzifa eladása. 39020/1911— 
I / B / l . sz. — A lippai főerdőhivatal kerületéhez tartozó alsó-
dombrói erdőgondnokság „A" gazdasági osztályának 5. tagjában 
házilag termelt következő anyagok kerülnek eladásra: 

/. csoport. 
107-62 m% tölgyműfa. 
Kikiáltási ár : 1834 korona 80 fillér. 
Bánatpénz: 200 korona. 



//. csoport. 
653 ürm3 cserhasábtüzifa, 173 ürm3 bükk- és gyertyánhasáb-

tüzifa, 123 ürm3 tölgyhasábtüzifa, 229 ürm3 vegyes dorongtüzifa. 
Kikiáltási ár: 2790 korona 50 fillér. 
Bánatpénz: 300 korona. 
Mindegyik csoportra külön vagy egy lapon, de csoporton

ként való megosztással teendők az ajánlatok, amelyek folyó évi 
július hó 27-ike délutáni 5 órájáig nyújtandók be a lippai főerdő-
hivatalnál, ahol is azok július hó 28-án d. e. 10 órakor nyilvá
nosan felbontatni fognak. 

Ajánlati űrlapok és boríték, valamint a versenytárgyalási fel
tételek folyó évi július hó 5-étől a lippai főerdőhivatalnál meg
szerezhetők. 

Budapest, 1011. évi június hóban. 
(9) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Iroda: Budapest, I. kerület, Budafoki-ut 22. szám. 
Sürgönyczim: Szénércz Budapest. Telefon 130—95. 
C|UÓ| |Q | j ó 1 s zenek ós é r e z e k e lemzését és ezek értékesítését, 
LlifllldlJUi a bányásza t kö rébe tar tozó összes munká la tok 

tervezését ós ezek k i v i t e lének e l lenőrzését , szén- , 
é rez- és k ő b á n y á k ü z e m é n e k s z a k s z e r ű vezetését , 
kü l fö ld i bányavá l l a la tok képv ise le tét , á s v á n y v i z e k 

(8. x i l . 1.) védő te rü le te inek k ieszköz lésé t és el lenőrzését . 
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• 
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• 
• 
• 
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Faárverési hirdetmény. 230/911. sz.— Volkány község elöl
járósága közhírré teszi, miszerint a nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter urnák 86444/1/A/2/910. számú engedélye alapján az 
alább megnevezendő tölgyfatömeget 1911. évi július hó 22-én 
d. e. 11 órakor Volkány községházánál szóbeli nyilvános árverésen 
el fogja árverezni. 



Az árverezés tárgyát képezi 3675 - 5 m3 haszonfa, 309 m3 hasábfa, 
1591 ürm3 dorongfa és 1251 ürmz gally és forgács. 

Kikiáltási ár 77.206 korona, mely összegnek 10%-a az árverés 
megkezdése előtt az árverést vezető megbízott kezéhez készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban leteendő. 

Becsáron alul nem fog eladatni. Utóajánlatok nem fognak 
figyelembe vétetni. 

A részletes becslés adatai a brassói m. kir. járási erdőgondnok
ságnál és Volkány községházánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. Ez utóbbinál megtekinthetők az árverezési és szerződést 
feltételek is. 

Volkány, 1911. évi június hó 27-én. 
(10) A község elöljárósága. 

Fenyőhasáb- és dorongműfa- és tüzifaeladás. 39271/1911— 
I/B/I . szám. — A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság tanács
termében 1911. évi július hó 25-én tartandó versenytárgyaláson 
zárt írásbeli ajánlatok utján eladásra kerül: 

1. A dobrócsi erdőgondnokság Salling völgyében az ut és 
patak mentén kisebb csoportokban rakásolt 4841 m3 lágy tűzifa. 

Kikiáltási ár őra 3 -ként 4 K 50 fillér. 
Bánatpénz 2200 K. 
2. A dobrócsi erdőgondnokság Salling völgyében 76 ürm3,. 

Palenicsno völgyében 62 ürm3, Brotovo völgyében 139 ürm3, 
összesen 277 ürm3 sarangolt fenyőbognárfa. 

Kikiáltási ár ürm3-ként 6 K. 
Bánatpénz 200 K. 
3. A karámi erdőgondnokság Vidrás völgyében az ut mentén 

lévő 165 ürm3 sarangolt fenyőbognárfa. 
Kikiáltási ár ürm3-ként 6 K. 
Bánatpénz 100 K 
4. A zólyomjánosi vasuti állomás melletti rakodón lévő, ipari 

czélokra alkalmas 4000 ürm3 lágy hasáb- és dorongfa. 
Kikiáltási ár ürm3-ként 5 K 10 fillér. 
Bánatpénz 2100 K. 
5. A kisgarami vasuti állomás melletti rakodón ipari czélokra 



(czellulóze-gyártásra) különválasztott 14000 ürm3 úsztatott lágy 
hasáb- és dorongfa. 

Kikiáltási ár ürm3-ként 5 K 90 fillér. 
Bánatpénz 8400 K. 
6. A rezsőparti gerebrakodón ipari czélokra (czellulóze-gyár-

tásra) különválasztott 8000 ürm3 úsztatott lágy hasáb- és dorongfa. 
Kikiáltási ár «ra 3 -ként 5 K 20 fillér. 
Bánatpénz 4300 K. 
7. A garampéterii erdőgondnokság Cselno völgyében a vágás 

alatt rakásolt 226 ürm3 lágy tűzifa. 
Kikiáltási ár öra 3 -ként 4 K. 
Bánatpénz 100 K. 
Az ajánlatok legkésőbb 1911. évi július hó 24-én délutáni 

5 óráig nyújtandók be a beszterczebányai erdőigazgatóságnál. 
Árverési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai 

erdőigazgatóságnál szerezhetők be. 
Budapest, 1911. évi június hóban. 

(11) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázat famesteri és egy, esetleg kettő főerdőőri s tb. 
állásra. 2493/1911 sz .— Alulirt erdőhivatalnál megüresedett egy 
famesteri (I. oszt. altiszt), valamint egy, esetleg kettő főerdőőri 
(I. oszt. altiszt), előléptetés esetén kettő erdőőri (II. oszt. altiszt), 
kettő erdőlegényi, esetleg segéderdőőri állásra az állományszerü 
illetményekkel pályázatot hirdetek. 

A famesteri állásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak 
az építészet, rajzolás és költségvetés-szerkesztés körül szerzett 
gyakorlati jártasságukat. 

A főerdőőri stb. állásra pályázók az erdőtörvény 37. §-ában 
körülirt szakképzettséget, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kívánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, külö
nösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti 
orvos, vármegyei főorvos avagy honvédtörzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal tartoznak igazolni, valamint életkorukról és illető
ségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, katonai 
kötelezettségükről szóló bizonyítványokat tartoznak kérvényükhez 
csatolni. 



A sajátkezüleg irt kérvények alulirt m. kir. erdőhivatalhoz 
1911. évi augusztus hó 20-áig nyújtandók be. 

Szászsebes, 1911. évi július hó 1-én. 
(12) M. kir. erdőhivatal. 

Kitermelt tölgyrönkőeladás. 3059/1911. sz. — A lugosi 
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1911. évi július hó 
18-án délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli versenytárgyalás utján eladás 
alá bocsáttatik a lugosi vasuti állomás melletti kincstári faraktár
ban már részben kifuvarozott, részben még a hármádiai vágásban 
levő, de szintén fenti helyre kifuvarozandó mintegy: 

55*78 m3 2 1 — 3 0 cm kéregnélkül mért középátmérőjü 
147-20 m3 31—40 cm 

90-48 m3 4 1 — 5 0 cm n ii ii n 
51-03 ms 51—60 cm „ „ „ „ 
76-12 m3 60 cm-en felüli „ „ „ „ 

vagyis összesen mintegy 420 - 61 m3 tölgyrönkő. 
Kikiáltási ár köbméterenként a 21—30 cm középátmérőjü 

rönkőért 26 korona, a 31 cm és annál vastagabb rönkőért 
35 korona 50 fillér. 

Bánatpénz 4000 korona, mely az ajánlattal együtt legkésőbb 
folyó évi július hó 17-én d. u. 5 óráig az erdőigazgatósághoz 
beküldendő avagy beadandó. 

Az eladás alá bocsátott tölgyrönkők a lugosi vasuti állomás 
melletti kincstári faraktárban és a hármádiai vágásban megtekint
hetők. 

Az árverési és szerződési feltételek a lugosi erdőigazgatóságnál 
a hivatalos órák alatt betekinthetők, avagy kívánatra meg
küldetnek. 

Az ajánlathoz használandó űrlapok (ajánlat és boríték) az 
erdőigazgatóságnál díjtalanul kaphatók. 

Lúgos, 1911. évi június hó 26-án. 
(13) M. kir. erdőigazgatóság. 

Fenyőhaszonfaeladás. 39625 /1911 / I /B / l . sz. — A zólyom
lipcsei m. kir. erdőgondnokság garamsálfalvai rakodójára kihozott 
2299-6 m3 fenyőhaszonfa két eladási csoportra megosztva zárt 



Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. Az ajánlatok, melyek leg
később 1911. évi július hó 27-én délutáni 5 óráig nyújtandók 
be a beszterczebányai erdőigazgatóságnál, július hó 28-án délelőtt 
10 órakor fognak Beszterczebányán az erdőigazgatóság tanács
termében nyilvánosan felbontatni. 

Az árverési feltételek, a faanyagok és kikiáltási árak részletes 
kimutatása, ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai erdő
igazgatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1911. évi június hóban. 
(14) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Szarvas, őz, vaddisznó és medvének bárezaváltás mellett 
való vadászata. 3046/1911. sz. — A nagyméltóságú földmivelés
ügyi m. kir. miniszter urnák folyó évi 19740. számú rendeletével 
alulirott erdőhivatal kerületében a folyó évre 4 darab szarvasbiká
nak, 2 darab őzbaknak, 3 darab medvének és 2 darab vaddisznó
nak bárezaváltás mellett való lelövését engedélyezte. 

A lelövésre engedélyezett vad Alsókalocsa, Szélenlonka és 
Tereseipatak község határában fekvő kincstári erdőkben találhatók, 
melyek jó cserkészutakkal és vadászkunyhókkal vannak fölszerelve. 

Közelebbi felvilágosításokat ad — levélbeni megkeresésre 
is — a földmivelésügyi m. kir. minisztérium II/2. ügyosztálya, 
valamint alulirott erdőhivatal. 
(15) Bustyaházai m. kir. erdőhivatal. 

Eladó fegyverállvány. Egy 2 V 2 m magas, remek faragású, 
művészi fegyverállvány, a magyarországi nagyvadak legritkább 
trophaeáival diszitve, 2 drb. alig használt, jó fegyverrel és teljes 
vadászati eszköz szerelvénynyel eladó. Bővebb értesítést és kívá
natra fényképet Mendly Károly áll. faipari szakiskolai igazgató 
küld Homonnán. (16) 

Hirdetmény. 19757/II/2. sz. — Az orsovai, bustyaházai, tót
sóvári, apatini és susáki m. kir. erdőhivatalok, a lippai, ungvári 
és liptóujvári főerdőhivatalok és a máramarosszigeti, lugosi és 
zágrábi erdőigazgatóságok egyes vadászterületein a folyó vadá
szati évadban lelövésre előirányzott szarvasbikák, zergék, őzbakok, 
medvék és vaddisznók elejtésére az. illetékes erdőhivatalok, fő-



erdőhivatalok és erdőigazgatóságoknál szóval vagy írásban telje
sítendő jelentkezések sorrendje szerint a hivatalfőnökök által előre 
megállapítandó napokra és területekre az előirt dijak lefizetése 
ellenében bárczák fognak kiszolgáltatni és pedig szarvasbikákra 
és őzbakokra folyó év szeptember 15-ig, zergékre, vaddisznókra 
és medvékre pedig október 15-ig. 

Bővebb felvilágosítások az emiitett erdőhatóságoknál szerez
hetők. 

Budapest, 1911. évi június hó 22-én. 
(17) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Tölgyfaeladási hirdetés. 4880/1911. erdőig, sz. — A róna
széki m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó: I. A máramarosi sóvasut 
vonala mellett fekvő „Szenes", „Kálvária" nevü rakhelyekre 
kiszállított és ott felmáglyázott 592 drb. különféle méretű 497*75 
m3-rt becsült tölgyépületfára 15.877 korona 79 fillér kikiáltási ár 
mellett 1911. évi augusztus hó 1-én d. e. 10 órakor az erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében árverés fog tartatni. 

Arverelni lehet szóval és Írásbeli ajánlatokkal. Bánatpénz 
gyanánt a kikiáltási árak 1 0 % teendő le az árverést vezető bizottság 
kezeihez készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigeti erdő
igazgatóságnál, valamint az erdőigazgatósághoz tartozó valamennyi 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Máramarossziget, 1911. évi július hó 5-én. 

(18) M. kir erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 2739/1911. sz. — A borgói felső 
m. kir. erdőgondnokság irodájában Borgóprundon 1911. évi 
augusztus hó 10-én d. e. 11 órakor tartandó Írásbeli ajánlat
tétellel egybekötött nyilvános szóbeli versenytárgyaláson eladóvá 
tétetik 2823 m3 luczfenyő- és 773 m3 jegenyefenyő-, együtt: 3596 m3 

fenyőhaszonfa, mely Borgóprund község lakosságának közvetlen 
használatára kihasított erdők „Korka" D" g. o. 50. számú 
erdőrészletből termelendő ki. 

Nevezett erdőrész a tihucza-bukovinai állami főút mentén 
23 km távolságban fekszik „Borgó" vasuti állomástól. 



Kikiáltási ár 23.268 korona, bánatpénz 2326 korona. 
A zárt írásbeli, ivenként 1 (egy) koronás bélyeggel ellátott 

és a jelzett összegű bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben 
a megajánlott vételár szóval és számjegyekkel is kiírandó és 
amelyekben ajánlattevő határozottan kijelenti, hogy az árverési 
és szerződési részletes feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, 
a szóbeli árverés megkezdésének idejéig a versenytárgyalás helyén 
adandók be. 

Oly ajánlatok, melyek a feltételeknek nem felelnek meg, el
késve nyújtatnak be, vagy pedig a megállapított árverési és szer
ződési feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, nem vétetnek 
figyelembe. 

Az eladó beszterczei m. kir. erdőigazgatóság fentartja magá
nak a jogot, hogy a községi vagyonfelügyeleti hatóságával egyet
értően szabadon választhassa az ajánlatok közül elfogadásra azt, 
melyet tekintet nélkül az ajánlati ár magasságára, saját belátása 
szerint legmegfelőbbnek talál, vagy hogy az összes ajánlatokat is 
visszautasíthassa. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóságnál és a borgói felső m. kir. erdőgondnok
ságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Besztercze, 1911. évi július hó 11-én. 
(19) M. kir. erdőigazgatóság. 

Pályázat. Az esztergomi érsekségi uradalomban, Esztergom 
központban szervezett erdőmérnöki állásra pályázat hirdettetik. 

Javadalmazás 2400 K fizetés, természetbeni lakás, 48 ürtn 
hasábfa, 4 hl asztali bor ; a hivatalos kiszállások alkalmával sza-
bályzatilag megállapított költségfelszámitás. 

Pályázhatnak róm. kath. vallásúak, kik hitelesen igazolják, hogy 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ban előirt minősítéssel, — erdőrende
zési és műszaki munkák elvégzésére kellő gyakorlattal birnak; ép, 
erős és egészséges testalkatúak. 

Az állás f. év október 1-én foglalandó el. A véglegesítésre 
az érsekség egy évi próbaidőt köt ki. 



Sajátkezüleg irt, ő eminencziája Vaszary Kolos bibornok, 
herczegprimás úrhoz intézett folyamodványok f. év szeptember hó 
l-ig az alulírott hivatalhoz nyújtandók be. 

Esztergom, 1911. évi július hó 11-én. 
(20. II. 1.) Az érsekségi urad. főerdőhivatala. 

Fagyártmány-eladás . 2932/1911. sz. — A lugosi m. kir. 
erdőigazgatóság hivatalos helyiségében folyó évi július hó 20-án 
délelőtt 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján árverés alá bocsát
tatik a lugosi kincstári faraktárban: 

/. Tölgy donga: . > 

Véákős 1-39 akó Va akós 22-17 akó 3 A akós 10-83 akó 
1 „ 76-11 ,, IV2 ,, 26-00 „ 2 „ 256-88 i 
2V2 ., 70-00 „ 3 „ 65-16 „ 3V2 ii 14-78 „ 
4 1 8-89 4V« l 4-00 „ 5 ,, 1"67 „ 
6 „ 4-00 „ 7 „ 23-33 „ 8 „ 19-11 „ 
9 „ 31-50 . 10 ,, 27-22 „ 11 „ 9'17 „ 

12 0 5-33 » vagyis összesen 677 - 54 akó. 
Kikiáltási ár 2400 K. Bánatpénz 500 K. 

//. Cserdonga : 

1 akós 6-82 akó IVa akós 9-33 akó 2 akós 7 0 2 2 akó 
2V« » 5-83 „ 
4 » 20-00 n 
7 „ 103-44 „ 

10 1, 4-44 „ vagyis összesen 3 7 0 5 7 akó. 
Kikiáltási ár 950 K. Bánatpénz 200 K. 

///. 15.000 darab tölgyküllő. 

Kikiáltási ár 1000 darabonként 100 K. 
Bánatpénz: a venni szándékolt mennyiség és az egységár 

szorzatának 20%-a . 
Ajánlatok a küllőknél az egész mennyiségre, vagy 2000 dara

bonként tehetők. ' • 
Az ajánlatok a bánatpénzzel együtt az árverést megelőző 

3 17-67 „ 3Va » 3-30 
11-75 „ 6 9-33 

8 84-44 „ 9 24-00 



napon, vagyis július hó 19-én délután 5 óráig nyújtandók be a 
lugosi m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Az árverési és szerződési feltételek a lugosi m. kir. erdő
igazgatóságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők, avagy kívá
natra megküldetnek. 

Az ajánlatokhoz szükséges űrlapok (ajánlat és boríték) az erdő
igazgatóságnál díjtalanul kaphatók. 
(21) M. kir. erdőigazgatóság. 
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