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

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
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 koronávil magasabb árért mellékeltetnek. 

A r a n y é r e m , pár is i 

v i lágkiál l í tás 1900. 
Egyetemes tmsszóla-műszereket 

és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C 100, 

mérő asztalokat és távcsöves vona lzó
kat , valamint mindennemű mérőeszközt 
készít a legjobb kivitel éB legpontosabb rekti-

ükáczió biztosítása mellett 

NEUHÖFER É S FIA 
cs. és k i r . udva r i műszerészek 

B É C S , V, Hartmanngasse 5. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javítások és átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban ós leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállítás kívánatra magyar czé
gek utján is lehetséges. (1. XII. 12) 

V a d a s K e r t s ö v é n y e K 
a legjobb drótanyagból, továbbá kert
sövények, baromfiudvarok, tenniszpályák 
részére. (4-8. 
Alpenl f indlsche vg» l>ral i t l i idnstr le 

F e r d . J e r g i t s c h ' S ö h - t e 

Wien, V/i., Wienstrasse 45 . 
Telefon 9583. Graz, Göstinger 
Maut und Klagenfurt Postfaoh 265. 

197. számú, képes katalógust ingyen és 
bérmentve a legközelebb eső irodából. 



I i 

Az egyetlen hazai ilynemű vá lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. N incsen z a v a r a beszerzésné 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 erdö-
hivatal, járási erdőgondnokságok, városi és uradalmi erdőhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
Képes ftrjejfyzéli i n g y e n és bérmentve. (2. X X I V . 18.) 

R o b o z € > c t < » B m T á r ^ a 
Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 18. : : Telefon 167-28. 
állandóan vesznek b á r m e l y m e n n y i s é g b e n tölgy, kőris, jávor, 
dió, éger, cseresznye, gyertyán, bükk és másnemű kemény
fát u g y g ö m b ö l y ű , m in t fűrészel t á l lapotban. (5. x i l . 5.) 

Megvételre keres te t ik használt, de jó állapotban lévő, teljesen 
felszerelt mérőasztal és Breithaupt & Sohn-féle erdészeti műszer. 

(8. IV. 2.) Simon Tivadar 
tanár (Naszód). 



Erdei facsemete 
= 1912. évi tavaszi szállításra. 

800.000 d rb 2 éves l uoz fenvő P icea excelsa, m a g o n c z 
1,800.000 „ 3 „ 

10.000 „ 5 „ „ „ „ át iskolázott 
10.000 j e g e n y e f e n y ő A b i e s pectinata, m a g o n c z 

300.000 „ 2 „ b a n k s f e n y ő P inus banks iana, „ 
10.000 „ 3 „ „ „ „ át iskolázott 
35.000 „ 3 „ k ó k f e n y ő P icea p u n g e n s g lauca. m a g o n c z 
85.000 '„ 2 „ doug las fenyő Pseudo tsuga doug las i „ 

5.000 „ 2 „ v ö r ö s f e n y ő L a r i x europaea „ 
1.500 • ,. 3 „ „ ,. „ suháng 

600.000 „ 2 „ fekete fenyő P inus austr iaca, m a g o n c z 
400.000 „ 2 „ „ „ „ át iskolázott 
300.000 „ "3 „ „ „ ,. m a g o n c z 

1,000.000 „ 1 „ kocsánvos tö lgy Que rcus peduncu la ta 
200.000 „ 2 „ 

75.ÖOO „ 3 „ 
800.000 „ 1 „ kő r i s F r a x i n u s amer icana alba, magoncz 
300.000 „ 2 .. 

10.000 „ 1 
116.000 „ 2 
50.000 „ 3 
85.000 „ 1 
85.000 „ 2 
16.000 .. 2 

ornus , 

excels ior 

m e z g é s é g e r A l n u s g lu t inosa 
35.000 „ 2 ,, h a m v a s é g o r ,, incana 

1,100.000 „ 1 „ ákácz R o b i n i a pseudoacacia 
3.000 „ 1 „ diófa J u g l a n s n i g ra 
1.500 „ 2 

200 „ 3 
6.000 „ 2 
2.000 .. 3 

j u h a r A c e r pseudoplatanus, magoncz 
„ „ „ suháng 

T o v á b b á : k i s l eve lü hárs fa és gledi ts ia magoncz . 

A csemeték minősége e lsőrendű. 
Árjegyzéket kívánatra küld : 

Junghans E. erdőgondnoksága, 
Lankás (Lunkaszprie), posta Bihardobrosd (Dobrest). 
Bihar megye. (6. XII. 4.) 



Guörsu Albert Uwmií 
i roda: Budapest, I. kerület, Budafoki-ut 22. szám. 
Sürgönyczim: Szénércz Budapest. Telefon 130—95. 
E|yó||ji|J4i s zenek és é rezek elemzését és ezek értékesítését, 
LllflllGIJU• a b á n y á s z a t körébe tartozó összes m u n k á l a t o k 
te rvezését és ezek k i v i t e l ének el 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 képviseletét , 
á s v á n y v i z e k védőterü le te inek k ieszköz lésé t és el lenőrzését. 

(3. XII. 11.) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Erdőőri ál lás töltendő be mltgs. báró Bohus Lajos ur erdő
gazdaságában azonnali belépésre. Pályázhatnak erdőőri szakiskolát 
végzett, magyarul és románul beszélő, nős, kis családu, feltétlenül 
józan és megbízható, erőteljes testalkatú, az apróvadvadászatban 
jártas oly egyének, kik legalább 3—4 éves egy helyben eltöltött 
szolgálatról bizonyitványnyal birnak, szerény igényűek és állandó 
szolgálatra reflektálnak. Bizonyitványmásolatok, melyek vissza nem 
küldetnek, a fizetési igények megjelölésével a pályázathoz csato
landók CS 3.Z }i Uradalom intézőségéhez Világos, Arad vármegye" 
czimzendők. (7. III. 2.) 

Pályázat. A tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében szer
vezés folytán kettő I. osztályú erdőaltiszti, kettő Il-od osztályú 
erdőaltiszti, előléptetés esetén kettő I. osztályú erdőlegényi vagy 
segéderdőőri és három Il-od osztályú erdőlegényi, esetleg kettő 
Il-od osztályú segéderdőőri állásra az állományszerü illetményekkel 
pályázat nyittatik. 

Az ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879-ik évi 
. X X X I . t.-czikk 37. §-ban követelt szakképzettségüket, az állam

erdészeti szolgálatba újonnan belépők ezenfelül még ép és erős 
testalkatukat, különösen jól látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos vagy megyei főorvos, vagy pedig m. 



Faeladási hirdetmény. 1066/1911/P/Z. sz. — A nagyszebeni 
ágost. hitv. ev. presbyterium kezelése alatt álló báró Bruckenthal-
féle alapítványok közhitre teszi, hogy a nevezett alapítványok 
tulajdonát képező s Kisküküllő vármegyében, Mikeszásza község 
határában (budapest-predeáli Máv. fővonalon, hol rakodó állomás 
is van) négy különálló dűlőben, szétszórtan előforduló 1660 drb. 
tölgyfa 1911. évi deczember hó 30-án d. e. 11 órakor Mikeszászán 
a presbyterium tulajdonát képező kastélyban tartandó, zárt Írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

A fák az egyes dűlőkben a következőképen vannak megoszolva: 
1. „Heczegán"-ban van 692 drb. tölgyfa, melyből mű- és 

szerszámfa 782 m3. Kikiáltási ára 15.644 korona. 
2. „Dosu viilor"-ban van 500 drb. fa, melyből mű- és szer

számfa 1027 m3. Kikiáltási ára 24.662 korona 40 fillér. 
3. „Prigoná"-ban van 104 drb. fa, melyből mű- és szerszámfa 

60 m3. Kikiáltási ára 1323 korona 10 fillér. 
4. „Dumbráva vojni"-ban van 364 drb. fa, melyből mű- és 

szerszámfa 273 ni3. Kikiáltási ára 6548 korona 58 fillér. 
Az összes műfa 2143 m3 és összesnek kikiáltási ára 48.178 K 08 f. 
Ajánlatok tehetők külön-külön az egyes dűlők mű- és szer

számfaanyagára vagy mind négy dűlő összes mű- és szerszámfa
anyagára. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az erdők a mikeszászi (Máv.) vasúti rakodó állomástól mintegy 

4 — 6 km-re feküsznek. 

kir. honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkorukról és illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelv
ismeretükről, katonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal 
felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket előljáró hatóságuk, eddig 
állásban még nem állók pedig az illetékes politikai hatóságuk 
utján 1912. évi január hó 15-ig az alulirt m. kir. erdőhivatalhoz 
nyújtsák be. 

Tótsóvár (Sáros megye), 1911. évi november hó 28-án. 

(9) M. kir. kincstári erdőhivatal. 



A felvételi s becslési munkálatok, valamint az árverési fel
tételek is Mikeszászán a presbyterium megbízottjánál, Jekel Jánosnál 
megtekinthetők. 

Megjegyeztetik, hogy a fenti kikiáltási árban az erdőben tövön 
levő mű- és szerszámfák becslési ára foglaltatik, hogy az árverés 
ugy tartatik, hogy először a tövön levő fák eladatnak s másod
szor ugy, hogy a presbyterium magára vállalja az ajánlattevő 
által vágandó fát az erdőből a mikeszászi vasuti rakodó állo
másra szállítani, mely utóbbi esetben a kikiáltási ár összesen 
58.892 korona 28 fillért teszen. 

A presbyterium külön még megjegyzi, hogy mű- és szer
számra termelésére csak a 15 cm-nél vastagabb fa használható fel 
és adatik el, holott a vékonyabb fa dorong- és ágfának tekintetik 
s az alapítványok tulajdonában marad. 

A presbyterium fentartja végül magának azt a jogot, hogy az 
ajánlattevők közül szabadon választhasson, esetleg uj árverést kitűz
hessen, vagy a fát magánegyezkedés utján is eladhassa. 

Nagyszeben, 1911. évi november hó 29-én. 
(10) A nagyszebeni ev. ágost. hitv. presbyterium. 

Pályázat. 3790/1911. sz. — A nagybányai m. kir. főerdő
hivatal kerületében a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 1911. évi 
november hó 17-én kelt 115390 I / B / l . számú magas rendeletével 
újonnan rendszeresített altiszti állásokra és pedig egy főerdőőri 
{I-ső osztályú altiszti), továbbá egy, előléptetés esetén kettő erdőőri 
(Il-od oszt. altiszti), illetve kettő I-ső osztályú, esetleg kettő Il-od 
osztályú erdőlegényi állásra pályázat nyittatik. 

A főerdőőri állással 800 korona fizetés és 200 korona személyi 
pótlék, az erdőőri állással 600 korona fizetés és 100 korona sze
mélyi pótlék, továbbá természetbeni lakás, vagy annak hiányában 
törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített illetmények, — az 
erdőlegényi állással 700, illetve 600 korona évi szegődménydij, 
természetbeni lakás, vagy ennek hiányában törvényszerű lakbér és 
egyéb rendszeresített mellékilletmények (fa-, ruhaátalány) vannak 
összekötve. 

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában körülirt szakképzettséget, az államerdészet 



szolgálatába újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélőképességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy honvédtörzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, életkorukat anyakönyvi kivonattal, 
illetékességüket és erkölcsi magaviseletüket községi bizonyitványnyal, 
eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismeretüket és katonai kötelezett
ségük teljesítését megfelelő bizonyítványokkal igazolják s az ekként 
felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 1912. évi január hó 15-ig 
a nagybányai m. kir. főerdőhivatalhoz és pedig: az állami szol
gálatban állók felettes hatóságuk, magánosok pedig az illetékes 
közigazgatási hatóság utján nyújtsák be. 

Nagybánya, 1911. évi november hó. 

(11) M. kir. főerdőhivatal. 

Faeladási hirdetmény. Alulirott úrbéres elnök közhírré teszi, 
hogy a simoni úrbéresek tulajdonát képező és Felsőmoecs község 
(Fogaras megye) határában fekvő „Pleasa" nevü erdejében 64 - 9 kat. 
holdon tövön található és törzsenként megbecsült, összesen 11.100, 
azaz tizenegyezerszáz köbméter luczfenyő épületi és czellulóz fa
anyagot a folyó évi deczember hó 27-ik napján délelőtt 9 órakor 
a körjegyzői irodában tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek el fogja adni. 

Kikiáltási ár 66.600, azaz hatvanhatezerhátszáz korona. 
Bánatpénz 6660 korona, azaz hatezerhatszázhatvan korona. 
Szabályszerűen kiállított zárt Írásbeli ajánlatok az árverés napja 

délelőtti 9 órájáig fogadtatnak el, s a szóbeli árverés befejezte után 
fognak felbontatni. 

Az ivenként 1 K-ás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatokban 
az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell kifejezve 
lenni, s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, hogy versenyző 
az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magára nézve kötele
zőnek elfogadja, s magát azoknak aláveti. 

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatározott 
bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban. 

Az árverési és szerződési feltételek a zernesti m. kir. erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt és alulirt úrbéres elnöknél 
Simonban megtekinthetők. 



A fatömegbecslési adatok ugyancsak a zernesti m. kir. erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladás alá kerülő erdőrész 
a törcsvári állami közúttól 11 km távolságra, az ótóháni vasuti 
állomástól pedig 23 km távolságra fekszik. 

Megjegyeztetik továbbá, hogy az eladandó erdőrésztől a törcs
vári állami közutig egy — fuvarozásra teljesen alkalmas — községi 
közút áll rendelkezésre. 

Simon, 1911. évi november hó 18-án. 

Mosoni Viktor (12) Manó 
úrbéres jegyző. urbéres elnök. 

Faeladási hirdetmény. 1320 1910. sz. — Zernest község 
elöljárósága közhírré teszi, hogy az ezen község határában és 
tulajdonát képező „Nemala" nevü erdejében 260D0 holdon 
tövön található és törzsenként megbecsült, összesen 10.450 ni3 

luczfenyő-, 16.430 m3 jegenyefenyő- és 46.025 m3 bükkfa épületi 
és czellulózefaanyagot a folyó évi deczember hó 26. napján dél
előtt 11 órakor a községi irodában s a zernesti főszolgabíró elnök
lete alatt tartandó zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fogja adni. 

Kikiáltási ár — melyen alul a faanyag nem fog eladatni — 
252.510 korona, azaz kettőszázötvenkétezerötszáztiz korona. 

Bánatpénz 25.251 korona, azaz huszonötezerkétszázötvenegy 
korona. 

Szabályszerűen kiállított, zárt Írásbeli ajánlatok az árverés 
napja d. e. 10 órájáig fogadtatnak el, s szóbeli árverés befejezése 
után fognak felbontatni. 

Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánla
tokban az ajánlott összegnek számmal és betűvel szabatosan kell 
kifejezve lenni, s a zárt ajánlat azzal a záradékkal látandó el, 
hogy versenyző az árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
magára nézve kötelezőnek elfogadja, s magát azoknak feltétlenül 
aláveti. 

Végül minden zárt ajánlatnak tartalmaznia kell a meghatá
rozott bánatpénzt készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban. 



Az árverési és szerződési feltételek a zernesti m. kir. erdő
gondnokságnál és a zernesti jegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. A fatőmegbecslési adatok ugyancsak a zer
nesti m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt betekint-
hetők. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy az eladás alá kerülő erdő
rész a zernesti vasúti állomástól 16 km-re. fekszik. Megjegyeztetik 
továbbá, hogy az eladandó erdőrésztől a zernesti vasúti állomásig 
e g y — fuvarozásra teljesen alkalmas — községi közút áll rendel
kezésre. 

Zernest, 1911. évi november hó 25-én. 
{13) A községi elöljáróság. 

Pályázati hirdetmény. 7238/1911. sz. — A beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóság kerületében ujabb szervezés és nyugdíjazás 
folytán 5 első- és 2 másod-, illetve előléptetés esetén 7 másod
osztályú altiszti, s illetve előléptetés esetén 8 első- és 7 másod
osztályú erdőlegényi, továbbá 1 másodosztályú segéderdőőri állás 
üresedett meg, melyekre az alábbi állományszerü illetmények 
élvezetével ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi X X X I . t.-czikk 37. 
szakaszában körülirt szakképzettséget, a m. kir. kincstári erdészet 
szolgálatába újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos avagy honvédtörzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint az életkorukról, 
illetőségükről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvismereteikről, katonai 
kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket 1912. évi január hó 15-ig alulirt erdőigazgatóságnál 
nyújtsák be. 

Az I. osztályú altiszti állásokkal 800 korona fizetés és 200 K 
személyi pótlék, a II. osztályú altiszti állásokkal 600 K fizetés 
és 100 K személyi pótlék, továbbá természetbeni lakás, vagy 
ennek hiányában a törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített 
illetmények; az erdőlegényi állásokkal 700, illetve 600 K évi 
szegődménybér, természetbeni lakás, vagy törvényszerű lakbér és 



egyéb rendszeresített illetmények; a segéderdőőri állással pedig 
600 K évi szegődménybér s lakás vagy lakpénz és az egyéb rend
szeresített illetmények élvezete van egybekötve. 

Beszterczebánya, 1911. évi november hó 30-án. 

(14) M. kir. erdőigazgatóság. 

Bükkműszerfaeladás vasuti állomások melletti rakodókon, 
az ungvári fürészbérlettel. 130084/1911/I /B/ l . — Az ungvári 
m. kir. főerdőhivatal kerületében az 1912—1916. években a kincs
tár részéről termelendő és vasuti rakodókon átadandó évi mintegy 
4000—10.000 köbméter bükkműszerfa nyilvános versenytárgyalás 
utján eladásra kerül. Ezen eladással az ungvári-zugói kincstári 
fürésznek 1913. évi január 1-től 1916. évi deczember végéig tartó 
bérlete kapcsolatos. Ajánlatok kizárólag irásbelileg tehetők. A zárt 
Írásbeli ajánlatok folyó évi deczember hó 27-ike délután 5 órájáig 
nyújtandók be a főerdőhivatalnál, ahol is azok folyó évi deczember 
hó 28-án délelőtt 10 órakor nyilvánosan föl fognak bontatni. 

Kikiáltási egységárak : 

a) az ungvár-nagybereznai ungvölgyi h. é. vasút állomásai 
mellett levő rakodókon s illetőleg a Perecseny és ettől felfelé 
Nagybereznáig eső állomásokon levő rakodókon átadásra kerülő 
bükkműszerfarönkőkért köbméterenként 13 K 50 f. 

b) A nagyberezna-siaszkii országhatárszéli magyar államvasút 
állomásai mellett levő rakodókon s illetőleg a Nagybereznától 
felfelé eső állomásokon levő rakodókon átadásra kerülő bükk
műszerfarönkőkért köbméterenként 13 K. 

Az ungvár-zugói kincstári fürész évi bére 10.000 (tízezer) K. 

Bánatpénz 15.000 (tizenötezer) korona. 
A versenytárgyalási általános és részletes feltételek, ajánlati 

űrlap és boriték az ungvári m. kir. főerdőhivataltól folyó évi 
deczember hó 15-től megszerezhetők. 

Budapest, 1911. évi november hóban. 

(15) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 



Árverési hirdetmény. 2334/1911. sz. — Szárhegy község a 
22136/1911. F. M. sz. rendelettel megadott engedély alapján tövön 
eladja Szárhegy község II. határrészben fekvő erdejének 174'0 kat. 
holdnyi területén található lucz- és jegenyefenyőfáját 1912. évi 
január hó 11-én d. e. 9 órakor a községházában megtartandó 
nyilvános szó- és zárt Írásbeli árverésen. 

Az eladás tárgyát képező vágásterület két völgyre hajlik s a 
Borszék-Tölgyes, valamint a Tölgyes-Bélbor felé vezető utak 
elágazásától 3 A/re-nyire fekszik. 

A terület négy részletre osztatott s ezeknek fatömege, becs
értéke és kikiáltási ára a megejtett törzsenkénti felvétel alapján a 
következőkben állapíttatott meg: 
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I. 
Kupás és Meszes 
patakra hajló rész 

3. tagból 
45-9 Luczfenyő 

Jegenyefenyő 
8751 

71 
5958 

126 
5213 

108 — 39441 12 

II. 
Meszes patakra 
hajló rész 3. és 

4. tagból 
39-4 Luczfenyő 

Jegenyefenyő 
8198 

979 
6264 
1724 

4994 
1478 

141 48561 73 

III. 
Nagykabolás patak 
és Kupás geríncze 
közti rész 4., 10. 

és 11. tagból 
72 

Luczfenyő 
Jegenyefenyő 

14344 
2330 

15067 
4864 

12541 
4199 

251 
127670 40 

IV. 
Nagykabolás patak 

és hosszúsarok közti 
rész 12., 13. tagból 

16-7 Luczfenyő 
Jegenyefenyő 

5729 
724 

3404 
871 

2885 
774 

47 26386 45 

> 
7 

3., 4., 10., 11. és 12., 
13. tagból összesen 174 Luczfenyő 

Jegenyefenyő 
37022 

4104 
30693 

7585 
25633 

6559 
439 242059 70 

vagyis kikiáltási ár kereken 242.060 K, azaz kettőszáznegyven
kettőezerhatvan korona. 

Távirati és utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Kikiáltási áron alul a fatömeg nem adatik el. 
A versenytárgyaláson ugy az egyes részletekre külön, valamint 

több részletre együtt, vagy az összes vágás fatömegére adhatók be 
ugy Írásbeli, mint szóbeli ajánlatok. 



A szóbeli árverésen részt venni szándékozók kötelesek a meg
venni szándékolt vágásterület kikiáltási árának 10°/o-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban az árverési elnök kezéhez bánat
pénz gyanánt letenni. 

A zárt írásbeli ajánlatok szabályszerű bélyeggel látandók el. 
A zárt ajánlat boritékára „Ajánlat Szárhegy község kupási I. II., 
kabolási III. IV. vágásainak eladásához" felirat alkalmazandó. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megvenni szándékolt vágás
részleteknek terület szerinti megnevezését (sorszámát), az illető 
vágásrészlet(ek) kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban, mint bánatpénzt; továbbá azon kijelentést, 
hogy árverező az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát 
azoknak aláveti. Kihasználási idő négy év. Az árverési és szerző
dési feltételek, valamint a részletes becslési kimutatás Szárhegy 
•községházánál tekinthető meg a hivatalos órák alatt. 

Szárhegy, 1911. évi november hó 30-án. 

A községi elöljáróság: 

Árpa Lajos (16) Oláh Albert 
k. jegyző. k. biró. 

Pályázati hirdetmény erdészeti altiszti (erdőlegényi, segéd
erdőőri) állásokra. 3513 1911. szám. — A liptóujvári m. kir. fő
erdőhivatal a kerületében uj szervezés folytán betöltendő kettő (2) 
I. oszt. erdészeti altiszti (főerdőőri), kettő (2) II. oszt. erdészeti 
altiszti (erdőőri), továbbá egyéb üresedés folytán betöltendő kettő 
(2) II. oszt. erdőlegényi, továbbá esetleges előléptetések esetén 
fenti állásokon kivül üresedésbe jövő még kettő (2) II. oszt. 
erdészeti altiszti (erdőőri), továbbá négy (4) I. oszt. erdőlegényi 
(segéderdőőri) és négy (4) II. oszt. erdőlegényi (segéderdőőri) állásra 
az állományszerü illetményekkel pályázatot hirdet. 

Az I. oszt. altiszti állásokkal nyolczszáz (800) korona évi fizetés 
és az 1904. évi I. t.-cz., illetőleg az 1906. évi IX. t.-cz. szerint járó 
kettőszáz (200) kor. személyi pótlék, a II. oszt. altiszti állásokkal 
hatszáz (600) korona évi fizetés és egyszáz (100) kor. személyi 
pótlék, az I. oszt. erdőlegényi (segéderdőőri) állásokkal hétszáz 
(700) kor., a II. oszt. erdőlegényi (segéderdőőri) állásokkal hatszáz 



(600) kor. szegődménydíj, minden egyes állással természetbeni lakás, 
avagy ennek hiányában törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített 
mellékilletmények (tűzifa-, föld-, ruhaátalány) vannak összekötve. 

Az altiszti állásokra pályázók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ban 
követelt szakképzettségük, az állami erdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kívánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, halló- és beszélőképességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyít
ványokkal, életkorukat anyakönyvi kivonattal, illetőségüket községi 
bizonyitványnyal eddigi alkalmaztatásukat, nyelvismereteiket és 
katonai (honvéd) kötelezettségüket, a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való tökéletes birását megfelelő hiteles bizonyít
ványokkal igazolni tartoznak. 

Az erdőlegényi állásra pályázók pedig nőtlenségi állapotukat 
is kimutatni kötelesek. 

Pályázni kívánók az ilyen módon felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeket 1912. évi január hó 10-ig a liptóujvári m. kir. főerdő-
hivatalhoz és pedig az állami szolgálatban állók felettes hatóságuk, 
magánosok pedig az illetékes politikai közigazgatási hatóság utján 
nyújtsák be. 

Liptóujvárt, 1911. évi november hó 28-án. 

(18) M. kir. főerdőhivatal. 

Tölgyfaeladás. 2698/1911. sz. — A barczánfalvai községi 
elöljáróság Barczánfalván a községházán 1911. évi deczember hó 
28-ik napján d. e. 10 órakor tartandó, zárt írásbeli ajánlati ver
senynyel egybekötött szóbeli nyilvános árverésen eladja a barczán
falvai g. kath. egyház Dumbrava nevü erdőbirtoka 16T2 kataszteri 
holdas „Plopet" nevü 1906—1908. évi rendes vágásterületén 
és „Urszoj" nevü 9 - 00 kataszteri holdas előhasználati vágásterü
letén található 738 drb. tölgyfatörzset, amelyek a hivatalos becslés 
szerint 342 - 6 m3 kéregnélküli műfát és 162-7 m3 vegyes tűzifát 
tartalmaznak. 

Kikiáltási ár, mint hivatalos becsérték, melyen alul a fa nem 
adatik el, 6100 (hatezeregyszáz) korona. 



Pályázati hirdetmény. 4312 1911. szám. — A lippai m. kir. 
főerdőhivatal kerületében szervezés folytán négy (4) I-ső és négy 
(4) Il-od osztályú, előléptetés esetén nyolcz (8) Il-od osztályú 
erdészeti altiszti, illetve nyolcz (8) I-ső vagy Il-od osztályú erdő
legényi és segéderdőőri állásra az állományszerű illetményekkel 
pályázat nyittatik. 

Az I. osztályú altiszti állás javadalmazása: évi 800 korona 
fizetés, 200 korona személyi pótlék, a II. osztályú altiszti állás 
javadalmazása: évi 600 korona fizetés, 100 korona személyi pótlék, 
természetbeli lakás, vagy ennek hiányában törvényszerű lakbér, 
valamint az egyéb rendszeresített mellékilletmények. 

Az I. osztályú erdőlegényi vagy segéderdőőri állás javadal
mazása: évi 700 korona, a II. osztályú erdőlegényi vagy segéd
erdőőri állás javadalmazása pedig évi 600 korona szegődménydij, 
természetbeni lakás, vagy ennek hiányában a törvényszerű lakbér 
és egyéb rendszeresített mellékilletmények. 

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, az államerdészeti 
szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül ép és erős test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket, kincstári 
erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által 
kiállított bizonyitványnyal, továbbá életkorukról és illetékességükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonattal, végül pedig eddigi szolgálatukat 
és annak eredményét, nemkülönben a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és Írásban való teljes bírását igazoló okmányokkal felszerelt 
és sajátkezüleg irt kérvényüket előljáró hatóságaik, esetleg az illető 
járás politikai hatósága utján 1912. évi január hó 15-ig alólirott 
m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

A bánatpénz ennek 10%-a , vagyis 610 korona. — A részletes 
becslési adatok, árverési és szerződési feltételek megtekinthetők a 
községi elöljáróságnál és a máramarosszigeti m. kir. jár. erdő
gondnokságnál. 

Barczánfalva (Máramaros megye), 1911. évi deczember hó 11-én. 

(17) A községi elöljáróság. 



Az erdőlegényi és segéderdőőri állásokért pályázók nőtlenségi 
állapotukat is kimutatni tartoznak. 

Lippa, 1911. évi november hó 29-én 
(19) M. kir. főerdőhivatal. 

Tölgy- és más fanemü műfa, valamint tűzifa eladása 
mészkőbánya és mészkemenczék bérletével. 130020/ I /B/ l . sz. — 
A lippai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó dorgosi m. kir. 
erdőgondnokság „B" gazdasági osztályában fekvő lalasinczi és 
zabálczi, összesen 322'30 kat. holdnyi kiterjedésű öt évi vágás
területén, tövön felbecsült tölgy-, szil-, juhar-, hárs-, cser- és bükk
fanemekből álló faállományok, valamint a kincstári erdészet által 
termelt s a marosborsai, soborsini s esetleg a tótváradi és lala
sinczi kincstári faraktárakban átadandó kész selejtes tűzifának 
értékesítése s a lalasinczi kincstári mészkőbányának és mészégető-
kemenczéknek az 1912. évi május hó 1-től kezdődő 5 évi bér
tartamra leendő bérbeadása iránt nyilvános írásbeli versenytárgya
lás tartatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 1912. évi január hó 10-ike délutáni 
2 órájáig nyújtandók be a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, ahol 
is azok 1912. évi január hó 11-én délelőtt 10 órakor fognak nyil
vánosan felbontatni. 

Bánatpénz 20.000 korona. 
Kikiáltási ár: 
1. A lalasinczi és zabálczi, összesen 322 30 kat. hold vágások 

faállományáért 310.000 korona. 
2. A berzovai, soborsini s esetleg tótváradi és lalasinczi fa

raktárban évente legfeljebb 10.000 ürméternyi mennyiségben át
veendő vegyes selejtes tűzifára ürméterenként 4 korona. 

3. A lalasinczi mészkőbánya és mészégetőkemenczék bérletére 
egy évi haszonbérösszegként 10.000 korona. 

Ajánlatok ugy az eladandó fatömegre, mint a mészkőbánya 
és mészégetőkemenczék bérletére csakis együttesen, a felüligéretek 
pedig az összes kikiáltási árakra (beleértve a bérösszeget is) egy
formán vonatkoztatva, ugyanegy százalékban teendők, amely száza
lék az ajánlatban ugy számmal, mint szóval világosan kiírandó. 



A terület szerinti eladás tárgyát képező faállományok fatömeg-
becslési eredményeinek összesített adatairól szóló és kötelezettség 
nélkül tájékoztató jegyzék a lippai főerdőhivatalnál megtekinthető. 

Általános árverési és részletes szerződési feltételek ajánlati 
űrlap és borítékkal együtt a lippai m. kir. főerdőhivataltól meg
szerezhetők. 

Budapest, 1911. évi november hóban. 

(20) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Erdész, 34 éves, nős, 12 évi erdészeti, 3 évi birtokrendező 
mérnöki gyakorlattal, kitűnő referencziákkal, erdőrendezés és keze
lésben teljesen jártas, magyar, német, tót és román nyelvet birja, 
jelenleg is alkalmazásban van, magánuradalomban erdőtiszti vagy 
pagonykezelői állást keres. 

Czim kiadóhivatalban. (21. III. 1.) 

Pályázati hirdetmény. 3916/1911. sz. - A zsarnóczai m. 
kir. erdőhivatalnál megüresedett (2) kettő főerdőőri (I. oszt. altiszt) 
és (1) egy erdőőri (II. oszt. altiszt), illetve előléptetés esetén (3) 
három erdőőri (II. oszt. altiszti) és (3) három erdőlegényi, esetleg 
segéderdőőri állásra pályázat nyittatik. 

Az I. osztályú altiszti állásokkal 800 korona évi fizetés és 200 
korona személyi pótlék, továbbá természetbeni lakás, vagy annak 
hiányában törvényszerű lakbér, 4 kat. hold földilletmény, illetve 
annak hiányában holdanként 10 korona földváltság és 36 ürm3 

saját szükségletre felhasználható, házhoz szállított tüzifajárandóság; 
a II. osztályú altiszti állással 600 korona fizetés és 100 korona 
személyi pótlék, továbbá természetbeni lakás, vagy annak hiányá
ban törvényszerű lakbér, 3 kat. hold földilletmény, illetve annak 
hiányában holdanként 10 korona földváltság és 24 ürm3 saját 
szükségletre felhasználható, házhoz szállított tüzifajárandóság; az 
erdőlegényi, esetleg segéderdőőri állással 600 korona szegődmény-
bér, természetbeni lakás, vagy annak hiányában törvényszerű lak
bér és saját szükségletre felhasználható, házhoz szállított 12 ürm3 

tüzifajárandóság van összekötve. 



Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-czikk 37. §-ban megkívánt szakképzettséget, az állam
erdészet szolgálatába újonnan belépni kivánók ezenfelül még ép 
és erős testalkatukat, különösen jól látó-, beszélő- és halló
képességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy 
honvédtörzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, valamint élet
korukról és illetőségükről, családi állapotukról, eddigi alkalmaz
tatásukról, nyelvismeretükről, katonai kötelezettségük lerovásáról 
szóló hiteles bizonyítványokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvé
nyeiket 1912. évi január hó 20-ig a zsarnóczai m. kir. erdő
hivatalnál nyújtsák be. 

Zsarnócza, 1911. évi deczember hó. 
(22) M. kir. erdőhivatal. 

Tüzifaeladás a marosborsai farakodón. 3877,1911. sz. — 
A lippai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó marosborsai 
kincstári farakodón készletezett következő tüzifaválasztékok kerül
nek eladásra: 

1160 ürm3 bükkhasábtüzifa. 
518 » tölgyhasábtüzifa. 
174 cserhasábtüzifa. 
238 „ vastag vegyes kemény dorongtüzifa. 

Kikiáltási ár: 10.398 K-
Bánatpénz: 1100 K. 
A zárt írásbeli ajánlatok folyó évi deczember hó 21-ének dél

utáni 2 (kettő) órájáig nyújtandók be a lippai m. kir. főerdő-
hivatalhoz, ahol is azok deczember hó 22-én délelőtt 10 órakor 
nyilvánosan fognak felbontatni. 

Ajánlati űrlapok és borítékok, valamint a versenytárgyalási 
feltételek a lippai m. kir. főerdőhivatalnál s a marosborsai m. kir. 
erdőgondnokságnál megszerezhetők. 

Lippa, 1911. évi november hóban. 
(23) M. kir. főerdőhivatal. 

Fenyőhaszonfaeladás. 6920/1911. sz. — A beszterczebányai 
erdőgondnokság ortuti és tajói védkerületében termelt 1 4 2 7 3 8 m3, 
valamint a zólyomlipcsei erdőgondnokság szelesei védkerületében 
termelt 3488 - 90 m3 fenyőhaszonfaanyagok erdei rakodókra kihozva 



és 8, illetőleg 6 eladási csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok 
utján fognak eladatni. 

Az ajánlatok 1911. évi deczember hó 27-én déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál és 
deczember hó- 28-án délelőtt 10 órakor fognak az erdőigazgató
ság tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, árverési 
feltételek, ajánlati űrlap és boriték alulirott erdőigazgatóságnál 
szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1911. évi november hóban. 
(24) M. kir. erdőigazgatóság. 

Vasuti tölgytalpfaeladás. 5523/1911. szám. — A lugosi 
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1911. évi deczember 
hó 20-án d. e. 10 órakor szóbeli alkutárgyalás utján eladás alá 
bocsáttatik: 

1. a facseti vasuti állomás melletti kincstári faraktárban mint
egy 2600 darab (250 cm hosszú) normál vasuti tölgytalpfa; 

2. a bozsur-zsuppáni vasuti állomás melletti kincstári faraktár
ban mintegy 3043 darab (250 cm hosszú) normál vasuti tölgy
talpfa ; 

3. a gavosdiai állomás melletti kincstári farakíárban mintegy 
501 darab (250 cm hosszú) normál vasuti tölgytalpfa. 

Ajánlat tehető raktáronként az egész, vagy pedig tetszés 
szerinti mennyiségre. 

Bánatpénz gyanánt az alkutárgyaláson megajánlott egységár 
és a talpfamennyiség szorzatának 2 0 % - a teendő le. 

Az alkutárgyalási és szerződési feltételek alulirott erdőigazgató
ságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Lúgos, 1911. évi november hó 29-én. 
(25) M. kir. erdőigazgatóság. 

Fenyőfaeladási hirdetmény. A majszini közbirtokosság a 
39724/1911. sz. F. m. k. alapján az 1912. évi január hó 14-én Maj-
szinban a községházánál tartandó nyilvános szó- és írásbeli árveré
sen eladja a majszini határban a Valea Bouluj dűlőben fekvő 5'46 



kat. hold erdőségében levő 2053 drb. fenyőfatörzset, amely a 
hivatalos becslés szerint 2425 m3 fenyőtutajfát tartalmaz. 

Becsérték és kikiáltási ár 18.500 K, amelyen alul a fakészlet 
nem adatik el. 

Bánatpénz 1850 K. 
Kellően felszerelt s az árverés megkezdése előtt benyújtott 

zárt Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 
Feltételes, utó- és távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
A részletes árverési és szerződési feltételek, valamint a becs

lési adatok dr. Komán János ügyvéd felsővisói lakos közbirtokos
sági elnöknél, valamint Majszin község elöljáróságánál, továbbá a 
máramarosszigeti m. kir. áll. erdőhivatalnál és a felsővisói m. kir. 
járási erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Felsővisó, 1911. évi deczember hó 2-án. , 
(26) Dr. Komán János 

ügyvéd, kb. elnök. 

Faárverési hirdetmény. 3732/1911. sz. — Holczmány község 
{Szeben vármegye) 1912. évi január hó 15-én d. e. 9 órakor a 
községi irodában tartandó, zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
árverésen eladja a Knechtenwald" nevü erdejének az 1906. évi 
93504/I/a/2. sz. F. M. rendelettel kihasználásra engedélyezett 
303T kat. holdnyi rendkivüli vágásterületen tövön álló fatömegét, 
még pedig: 

I. erdőrész: törzsszám 9576 drb., haszonfa 6708 m3, 
tűzifa 11.108 ürm. Kikiáltási ár 160.500 K 

II. erdőrész: törzsszám 14.260 drb., haszonfa20.428 m3, 
tűzifa 16.700 ürm. Kikiáltási ár 262.500 „ 

III. erdőrész: törzsszám 12.752 drb., haszonfa 10.181 m3, 
tűzifa 14.792 ürm. Kikiáltási ár 277.000 „ 

Összesen törzsszám 36.588 drb., haszonfa 27.317 m3, 
tűzifa 42.600 ürm. Kikiáltási ár 700.000 K 
Ajánlat tehető ugy az összes fakészletre, mint egy avagy két 

erdőrészlet fakészletére is, azonban az erdőrészenkénti árverés 
eredménye is csak akkor lesz elfogadható, hogyha együttesen leg
alább is a 700.000 korona becsár eléretik. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 



A bánatpénz az árverés megtartása előtt a község majorsági 
pénztárába letétbe helyezendő. 

írásbeli ajánlatok az árverés megkezdése előtt a hatóság 
képviselőjének átadandók. 

Az árverési feltételek alulirt hivatalában, a nagyszebeni m. kir. 
állami erdőhivatalnál és az ujegyházi m. kir. járási erdőgondnok
ságnál megtekinthetők. 

Ujegyház, 1911. év deczember hó 7-én. 
(27) Putkovszki Ouidó 

főszolgabíró. 

Tölgy-, gyertyán- és nyárrönkfa, tölgyoszlopok, talp
fák és bányafa, hántott nyárezellulózfa eladása kitermelt 
állapotban vasuti rakodóra szállítva, részben vasuti kocsiba rakva. 

Kassa sz.fdr. város tanácstermében 1912. évi január hó 20-án 
délelőtt 10 órakor megtartandó zárt írásbeli versenytárgyalás utján 
eladásra kerül mintegy 

600 tm3 különféle vaátagságu tölgyrönkfa, 
710 darab 6V2—8 és 10 m-es tölgyoszlop, 
280 ttri1 különféle hosszúságú és vastagságú tölgybányafa, 

4800 darab különféle méretű tölgytalpfa, 
1200 ürméter hántott nyárezellulózfa, 

100 tömörköbméter gyufagyártási nyáríarönkő és 
40 tömörköbméter, vagy mintegy négy vasuti kocsirakomány 

egyméteres gyertyánrönkő. 
Ezen fatömeg 1911—1912 telén, illetve utóbbi év tavaszán 

házilag termeltetik. Szállításáról a kassai, kisladnai és kassahámori 
vasuti állomásra, részben kocsiba rakásáról is a városi erdőhivatal 
gondoskodik. 

A fatömeg részletes kimutatása a versenytárgyalási és szerző
dési feltételek Kassa sz. kir. város erdőhivatalában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők és érdeklődőknek kívánatra meg is 
küldetnek. 

Ajánlattevők a szállítási határidőre nézve ajánlataikban nyilat
kozni tartoznak. 

Az egyes választékokra külön-külön, de az egyes vasuti 
állomásokon berakásra kerülő választékokra együttesen is adhatók 
be ajánlatok. 



A tölgyrönkfa háromféle vastagsági osztálya állomásonként 
elkülönítve, de csak együttesen kerül értékesítés alá. Az ajánlatok 
ezen fatömegre a kikiáltási áron felül egész és tizedrész száza
lékokban és az összes faanyagokra nézve számokkal és betűkkel 
kiirva teendők meg. 

A bánatpénz a részletes kimutatásban kitüntetett fatömeg és 
a felajánlott egységár alapján kiszámított érték tiz százaléka, mely 
egyúttal biztosítékot is képez. 

Kassa, 1911. évi deczember hó 9-én. 

(28. II. 1.) Éder Ödön 
polgármester. 

Gróf Károlyi Mihály őméltósága parádi hitbizományi erdő
hivatalánál a segédtiszti állás betöltendő. Fizetés 480 korona, 
száztóli váltság 300 korona, élelmezés a főnöknél, bútorozott egy
szobás lakás, fűtés és kiszolgálás. Erdőgondnokká leendő előléptetés 
közeljövőben várható, miért is az erdőrendezési munkálatokban 
már jártas pályázók előnyben részesittetnek. Vadászat iránti elő
szeretet, hegyi szolgálatra alkalmas, teljesen ép testalkat kívánatos. 
A főiskolai képzettséget, illetve az államvizsga letételét és eddigi 
működést igazoló bizonyítványok másoiatával felszerelt pályázati 
kérvények őméltóságához czimezve alulírotthoz küldendők be, ki 
készséggel nyújt további felvilágosítást. 

(29) Gróf Károlyi Mihály hitb. uradalmi 
erdőhivatala Párád. 

adás. 590/911. sz. — Aszubesztercze község Besz-
tercze-Naszód megyében a rendes bükkvágásterületein álló 3103 m" 
I. oszt., 2545 ni3 II. oszt. hasábfára, 272 m3 dorongfára becsült 
mintegy 2309 darab vastag bükkfát f. é. deczember hó 22-én d. e. 
9 órakor a községi irodában tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adni. 

Árverezni kívánók kötelesek a 7261 korona 10 f. kikiáltási 
árnak 10%-át bánatpénzül készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban az árverezés megkezdéséig az árverező bizottság előtt 
letenni és vevő bánatpénzét az árverezés befejezése után azonnal 
az igért vételár 10%-ára kiegészíteni tartozik. 



A szóbeli árverezés megkezdéséig szabályszerűen kiállított és 
megfelelő bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 

Elkésve beérkező vagy az árverezési feltételektől eltérő kiköté
sekre alapított szó- és írásbeli ajánlatok épugy, mint esetleges utó
igéretek nem vétetnek tekintetbe. A részletes árverezési feltételek 
Aszubesztercze község irodájában megtekinthetők. 

Aszubesztercze, 1911. évi deczember hó 8-án. 
Braedt Orosz János 
kjegyző. (30) fbiró. 

Pályázati hirdetmény. 5175/1911. sz. — Az ungvári m. kir. 
főerdőhivatal kerületében megüresedett kettő (2) m. kir. főerdőőri 
(I. oszt. erdőaltiszti) és egy (1) I. oszt. m. kir. segéderdőőri állásra 
fokozatos előléptetés esetén kettő (2) m. kir. erdőőri (II. oszt. erdő
altiszti), esetleg kettő (2) I. oszt. m. kir. erdőlegényi, illetve kettő 
(2) II. oszt. m. kir. erdőlegényi, esetleg három (3) I. oszt. m. kir. 
segéderdőőri, illetve három (3) II. oszt. m. kir. segéderdőőri állásra 
az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az altiszti állásokra folyamodók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. § ában követelt szakképzettségüket, az állami 
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép 
és erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképes
ségüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy m. kir. 
honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, életkorukat anya
könyvi kivonattal, illetőségüket községi bizonyitványnyal, eddigi 
alkalmaztatásukat, nyelvismeretüket és katonai (honvéd) kötelezett
ségüket megfelelő bizonyítványokkal igazolni tartoznak. 

Az ilyen módon felszerelt és saját kezűleg irt kérvények az 
ungvári m. kir. főerdőhivatalhoz 1912. évi január hó 10-éigés pedig 
az állami szolgálatban állók felettes hatóságuk utján nyújtandók be. 

Az erdőlegényi állásokért pályázók nőtlenségi állapotukat is 
kimutatni tartoznak. 

Ungvár, 1911. évi deczember hó 9-én. 
(31) M. kir. főerdőhivatal. 

Faárverési hirdetmény. A Láposbánya községi gróf Károlyi
féle és Nagybánya város féle volt úrbéres birtokosságok az 1912. 
évi január hó 4-én d. e. 10 órakor a községházánál tartandó zárt 
írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos nyilvános árverésen eladják legelő-



erdejükben kijelölt s tövön álló 2437, illetve 500 darab tölgy
fának 1495 - 5 trii mű- és 660 ms tűzifára, illetve 504 - 5 mű-
és 220 ms tűzifára becsült fatömegét. 

Kikiáltási ár 28.685, illetve 13.647 K 
Bánatpénz 2870, illetve 1360 K. 
Utóajánlatok, valamint az olyan ajánlatok, melyek a kitüntetett 

bánatpénzt, továbbá azon nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az ár
verési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti, nem tartalmaz
zák, nem fogadtatnak el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a nagybányai m. 
kir. járási erdőgondnokságnál és volt úrbéres birtokosságok közös 
elnökénél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Nagybánya, 1911. évi márczius hó 10-én. 
(32) M. kit', járási erdőgondnokság. 

Pályázat egy famesteri, egy, esetleg kettő főerdőőri, egy, 
esetleg kettő erdőőri, esetleg kettő erdőlegényi, illetve segéd erdő
őri állásra. 4435 1911. sz. 

Egy famesteri (I. oszt. altiszt), egy, esetleg kettő főerdőőri 
(f. oszt. altiszt), előléptetés esetén kettő erdőőri (II. oszt. altiszt), 
előléptetés esetén kettő erdőlegényi, esetleg segéderdőőri állásra 
az állományszerü illetményekkel pályázatot hirdetek. 

A famesteri állásra pályázók okmányilag igazolni tartoznak 
az építészet, rajzolás és költségvetésszerkesztés körül szerzett gya
korlati jártasságukat. 

A főerdőőri stb. állásra pályázók az erdőtörvény 37. §-ában 
körülirt szakképzettséget, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kivánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, avagy honvédtörzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal tartoznak igazolni, valamint életkorukról, eddigi alkal
maztatásukról, nyelvismereteikről, katonai kötelezettségükről szóló 
bizonyítványokat tartoznak kérvényükhöz csatolni. 

A sajátkezüleg irt kérvények alólirt m. kir. erdőhivatalhoz 
1912. évi január hó 27-ig nyújtandók be. 

Szászsebes, 1911. évi december hó 9-én. 
(33) M. kir. erdőhivatal. 
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