
Hirfletö-melléklet az „Erflészeti Lapot" 1888. évi VII. füzetéhez. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronként negyven 
(40) krajczár, az erre következő húsz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 
60-ik sorig, soronként harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenként husz (20) krajczár számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászoknak, 
ufi tiszteknek 

és másoknak. 

Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

Bécs, Ottakring 
Festgassa 11/13. GASSER LIPÓT Raktár Bécs, 

I. Kohlmarkt 8. 
fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 

szállíttatnak. 

Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Erdészeti alkalmazást keres 
valamely társulat-, község- vagy magán uradalomnál egy magyarországi 
illetőségű okleveles erdész, ki már 15 éves gyakorlattal bir, és képes 
mind azon kellékeknek megfelelni, melyet az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
előir. Alkalmazást kereső beszél és ir magyarul és németül, az oláh 
és tót nyelvet csak szóban birja. 

Szives ajánlatok D. okleveles erdészre Gyurkovkán, u. p. Kokova 
Gömör megye kéretnek. 



Kincstári és uradalmi 

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

" t e l j e s e g ' y e n r u h . á . k a t 
a k á r p e d i g 

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

egyenruházatihoz tartozó egyes részeket 
c s a k i s v a l ó d i 

tartós minőség-ben szállít jótállás mellett 

TILLER MÓR és TESTVÉRE 
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir. 

hadsereg szállítói 

Budapesten, Károly-laktanya. 
K i m e r í t ő á r jegyzéke t k í v á n a t r a k ü l d ü n k . 

Mindennemű 

erflötiszti és katonai nyert), vadász- és cirill* 
legjutányosabb árak mellett megrendelhető 

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

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

B u d a p e s t , 
H a a s - f é l e p a l o t a , G i z e l l a - t é r 1. s z á m . 



P á l y á z a t o k . 
39.546. sz. L, II. és III. rendű vasutakhoz való talpfák szál

lítása iránt. 
A m. kir. államvasutak czéljaira a közelebbi években szükséges 

I., II. és III. r. talpfák és váltótalpfák szállítása iránt ezennel nyil
vános pályázat nyittatik. 

Az évenként szükséges mennyiségek az alábbi kimutatásban 
vannak kitüntetve, még pedig elkülönítve az 1889. évben és elkülö
nítve az ezt követő években szükséges mennyiségek. 

Kedvező árak elérése esetén az alább részletezett szükséglet 3, 
esetleg 5 évig terjedő időtartamra is biztositatui fog, minélfogva az 
ajánlattevők felkéretuek, hogy ajánlataikban az árak mellett az évek 
számát is kitegyék, melyekre ajánlanak. 

A szükséglet következő: 
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Ezen talpfák és váltótalpfák következő feltételek mellett szálli-
tandók. 

1. szállítás a 24.722/76. sz. a. általános, továbbá a tölgytalp
fák nem különben a váltó és külön talpfákra vonatkozó 4.093/77. sz. 
kétféle különleges s végre a bükktalpfák készítésére és szállítására 
vonatkozó 36.346/1885. sz. különleges feltételek értelmében eszközlendő. 

A tölgytalpfák továbbá a váltó és különtalpfák szállítására 
vonatkozó 4.093/77. sz. Különleges szállítási feltételekben foglalt 
határozmányokra nézve a következő eltérések állapittatnak meg. 



A. A talpfákra vonatkozó feltételek 2. §-ában a vágatási idő
szak iránti határozmány oly képen változtatik meg, hogy a fának a 
szállítást megelőzőleg legalább h a t h ó n a p p a l , de nem korábban 
mint két évvel előbb vágottnak kell lenni. 

B. Ugyanezen feltételek 7. §-a, nemkülönben a váltótalpfákra 
vonatkozó feltételek 6. §-a az átvétel iránti határozmányokra nézve 
oly képen változtatik meg és akkép magyaráztatik, hogy a minőségi 
átvétel ugy a termelési helyen, mint a beszállítási helyen történhetik. 

Azon esetben, ha a minőségbeli átvétel a termelési helyen tör
ténik, tartozik szállító az ezen átvételből eredő összes átvételi költ
ségeket fizetni és a termelési helyen minőségileg átvett talpfák és 
váltótalpfák a beszállítási állomásokon ujabbi minőségi átvétel alá 
bocsáttatnak. Ha ellenben az átvétel a szállítási helyen történik, a 
szállító csak az átvételhez és elrakáshoz szükséges munkásokat köte
les saját költségén oda állítani. 

C. A tölgytalpfák szállítására vonatkozó 4.093. sz. különleges 
feltételek 3. §-ában megállapított csatló talpfaszázalék helyett a táblá
zatban kitüntetett csatló talpfa mennyiség szállitandó. 

Az idézett szállítási feltételek és a használatban levő váltó és 
különfákra vonatkozó méretjegyzék a pályázati határidőig naponként 
a hivatalos órákban az anyag beszerzési szakosztálynál (Budapest 
Andrássy út 75. sz.) azon felül pedig valamennyi üzletvezetőségnél 
megtekinthetők, ezenkívül a feltételek a vételár lefizetése vagy beküldése 
mellett a m. kir. államvasutak nyomtatványtárától megszerezhetők. 

Az általános feltételek egy példánya 25 kr, a különleges felté
telek 1 — 1 példánya 15 kr. 

Mindegyik ajánlóról feltételeztetik, hogy ezen szállítási feltéte
leket jól ismeri és azokat, amennyiben jelen hirdetmény folytán vál
tozást nem szenvednek, egész terjedelmükben elfogadja. 

2. A m. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja magának 
azon jogot, hogy a fennti táblázatban bejegyzett illetve szállításra 
szerződésileg átengedendő talpfák évenkénti mennyiségét, minden évben 
egy bizonyos a szükséglethez képest megállapítandó százalékkal fel
emelhesse vagy leszállíthassa. 

Ezen százalék nagysága a szerződés megkötése alkalmával fog 
a m. kir. államvasutak igazgatósága által és pedig tetszése szerint 
10—25% között megállapittatni. 



Az egy-egy évben tényleg szükséges és a fenti határok között 
változható mennyiség szállítóval a megelőző év utolsó negyedében fog 
közöltetni. 

A táblázatban kitüntetett váltó és külön talpfamennyiségek 
egyelőre csak megközelítő előirányzatot képeznek; a szállítandó meny-
nyiségek tehát lehetnek az előirányzatoknál korlátlanul nagyobbak 
vagy kisebbek. Az egy-egy évben tényleg szükséglendő és szállítandó 
váltó és külön talpfa mennyiség szállítóval szintén a megelőző 
év utolsó negyedében a méretek pontos kitüntetése mellett fog kö
zöltetni. 

A m. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja magának azon
ban a jogot, hogy az egy-egy évre megrendelt váltótalpfa mennyisé
gen felül az év folyamán a megrendelt mennyiség 10%-a erejéig 
még pótmegrendelést is tehessen; s tartozik szállító ezen pótmeg
rendeléseknek is eleget tenni; s az akkor szükséges fát készletben 
tartani. Az egy-egy évre megrendelt bükkfatalpfák az illető év február 
hó 1-éjétől szeptember hó végéig egyenlő havi részletben, az 1889. 
évre megrendelendő tölgytalpfák szintén ugyanazon év február havá
nak 1-től szeptember hó végéig, a következő évekre megrendelendő 
tölgytalpfák ellenben az illető év február 1-től május hó végéig szin
tén egyenlő havi részletekben szállitandók be. 

Az évenként megrendelt váltó és külön talpfák összes mennyi
sége a szállítási és május hava végéig, az esetleg év közben történő 
pótmegrendelések pedig a különleges szállítási feltételek 5. §-ában 
megállapított hat heti határidőben szállitandók be. 

A szállítási határidők be nem tartása esetén jogában álland a 
m. kir. államvasutak igazgatóságának a szállító keresetéből esetleg 
óvadékából a késedelem minden egyes napja után, minden elkésve 
szállított darab talpfáért egy tized krajczárt és minden elkésve szál
lított köbméter váltó talpfáért 4 azaz négy krajczárt, (naponként) 
birságképen levonni. 

3. A szállítás a m. kir. államvasutak valamely állomására bér
mentve eszközlendő s a beszállítási helyek az ajánlatban pontosan 
kiteendők, megjegyeztetvén, hogy a bükktalpfákból évenként mintegy 
240.000 db Nagy Váradon fog telittetni. 

Úgyszintén az erdők, melyekben a talpfák vágatni fognak az 
ajánlatban minden kétséget kizáróan megnevezendők. 
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4. A szállító köteles lesz a munkaképtelenné vált vagy elhalt 
és nyugdíj igényre nem jogosított alkalmazottak illetőleg családtag
jaik segélyezésére létesített alaphoz a szállításai után érdembe hozandó 
összegek 1 / l ü (egy tized) százalékával adományképen hozzájárulni 
mely járulék a kifizetés alkalmával levonásba fog hozatni. 

5. Az 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve ezen 
külczimmel. 

„ A j á n l a t t a l p f á k r a 39.546/88. s z á m h o z . " 
1888. augusztus 10-én déli 12 óráig az anyagbeszerzési szak

osztálynál benyújtandók, vagy oda posta utján beküldendők. 
Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 

5 % készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 
1888. évi augusztus hó 9-ének déli 12 óráig a m. kir. államvasutak 
budapesti főpénztáránál leteendő. Az ajánlatban a megtörtént letétel 
megemlítendő az arról nyert letéti jegy azonban az ajánlathoz nem 
csatolandó. 

Az árak a talpfákra nézve darabonként, a váltó és külön talp
fákra nézve pedig köbméterenként s pedig minden osztályú (rendű) 
talpfára úgyszintén ütközési és közbensőkre nézve külöu-külön szá
mokkal és betűkkel kiirva külön az 1889. é. és külön az ezt követő 
egy vagy több évi szükséglet szállítására nézve — teendő ki. 

A talpfák és váltó talpfák ezen ár mellett a beszállítási helyre 
bérmentve szállitandók és ugyanott lerakandók. Ütközési talpfák helyett 
közbensők el nem fogadtatnak. 

Mindegyik ajánlattevő ajánlatával az a felett hozandó határo
zatig feltétlenül kötelezettségben (szóban) maradni kénytelen. 

Megengedtetik, ugy az egész kiirt mennyiségre mint annak csak 
egy részére ajánlatot lenni. 

Megengedtetik továbbá, hogy a szükségleti kimutatásban az 
1890-ik évből kezdve kitüntetett évenkénti I. rangú bükk talpfa 
mennyiségből 200.000 db talpfa, — továbbá valamennyi Il-od rangú 
bükk talpfa helyett, t ö l g y t a l p f a i s ajánltathassék. 

Ezen feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá olyanok, melyek 
nem a kitűzött határidőig érkeznek vagy táviratilag tétetnek, végre 
oly ajánlatok, melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett, 
figyelembe vételre nem számithatnak; végre a m. kir. államvasutak 
igazgatósága fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlók közt tekin-



tet nélkül az ajánlat feltételeire — szabadon választhasson, továbbá, 
hogy az ajánlott mennyiségből tetszés szerinti részmennyiség szállí
tását is átengedhesse oly formán, hogy ajánlók az ily részbeni szállí
tást is elfogadni köteleztetnek, ha csak ajánlatukban világosan ennek 
ellenkezőjét ki nem kötötték és végre, hogy a czél elérésére másféle 
intézkedéseket is tehessen. 

Budapest, 1888. június hóban. Az igazgatóság. 

26.938. szám. Az ujgradiska-bródi vonal építéséhez szükséges 
következő anyagok szállítására ezennel nyilvános pályázat hirdettetik, 
még pedig : 

63.200 drb első rangú közbenső tölgytalpfára, 22 csoport, vagyis 
mintegy 130 ms váltótalpfára, mintegy 3900 tonna 33-25 K. rend
szerű aczélsíure, az ezen sínekhez való, mintegy 450 tonna sínkap
csoló szerekre. 

22 csoport teljes, ezen sínrendszernek megfelelő, Pohl szerke
zetű váltóra és 22 csoport 4° 51' 26" szögű, ugyanezen sínrend
szernek megfelelő teljes keresztezésre. 

A szállításra nézve a következők állapittatnak meg, u. m. : 
1. A fentebb elősorolt anyagok szállítása a m. kir. államvas

utaknál érvényben levő 24.722/76. számú általános, valamint tölgy
talpfák és váltótalpfákra vonatkozó 4.033/77. számú, aczélsínek és 
sínkapcsoló szerekre vonatkozó 24.483/79. számú különleges szállítási 
feltételek alapján eszközlendő. 

2.. A tölgy talpfák szállítására vonatkozó 4093/77. számú külön
leges szállítási feltételekben foglalt határozmányokra nézve a követ
kező eltérések állapittatnak meg : 

a) a 2-ik §-ban a vágatási időszak iránti határozmány olykép 
változtattatik meg, hogy a fának a szállítást megelőzőleg legalább 
h a t h ó n a p p a l , de nem korábban mint két évvel előbb vágottnak 
kell lenni; 

b) a 7. §-ban az átvétel iránti határozmány olyképen változ
tattatik meg, hogy a minőségi átvétel ugy a termelési, mint a beszál
lítási helyen történhetik. 

Ha az átvétel a termelési helyen történik, tartozik szállító az 
átvételből eredő összes költségeket fizetni, ha pedig az átvétel a 
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beszállítási helyen történik, szállító csakis az átvételhez és elrakáshoz 
szükséges munkásokat tartozik saját költségére kiállítani. 

A 3. §-nak az ütköző talpfák mennyiségére vonatkozó része 
figyelmen kivül hagyatik, miután ezúttal csupán csak közbenső talpfák 
iratnak ki. 

3. A sínek, sínkapcsoló szerek, váltók és keresztezések szállí
tására nézve a m. kir. államvasutaknál érvényes szabványrajzok 
mérvadók, a keresztezések vagy kéregöntésü vasból, vagy öntött 
aczélból ajánlhatók. 

4. Az emiitett szállítási feltételek és szabványrajzok a pályázati 
határidőig naponként a hivatalos órák alatt az anyag- és leltár
beszerzési szakosztálynál (Budapest, Andrássy-ut, 75. sz.) és vala
mennyi üzletvezetőségnél megtekinthetők, vagy pedig készpénzfizetés 
mellett a m. kir. államvasutak budapesti nyomtatványtáránál meg
szerezhetők. 

5. Minden ajánlattevőtől feltételeztetik, hogy az említett szál
lítási feltételeket és szabványrajzokat ismeri és elfogadja. 

6. Az ezúttal kiirt anyagok két harmad része 1888. évi no
vember hó végéig, a hátralevő egy harmad része pedig 1889. évi 
február hó közepéig okvetlenül beszállítandó és rendszeresen átadandó. 
Ha a megállapított határidők valamelyikére a meghatározott anyag
mennyiség be nem szállíttatik, jogában álland a m. kir. államvasutak 
igazgatóságának a szállító keresetéből, esetleg óvadékából, a kése
delem minden napja után az elkésve szállított anyagmennyiség érté
kének egy tized százalékát birságképen levonni. 

Ezen határozmány azonban nem vonatkozik a sínek és 
sínkapcsoló szerek késedelmes szállítására, miután ezekre nézve a 
késedelmi bíróságról már idézett különleges szállítási feltételekhez 
gondoskodva van. 

7. A szállítás a m. kir. államvasutak valamely állomására bér
mentve eszközlendő s a beszállítási és termelési helyek, illetve az 
erdők, a melyekből az ajánlt talapfák és váltótalpfák erednek, az 
ajánlatban fontosán kiteendők. 

8. Az ajánlatok kizárólag az e czélra felfektetett és az anyag
os leltárbeszerzési szakosztálynál, úgymint valamennyi üzletvezető
ségnél ingyen kapható űrlapokon, ezek rovatainak pontos kitöltése 
mellett, állitandók ki. 



9. Szállító köteles lesz a m. kir. államvasutak nyugdijigénynyel 
nem biró alkalmazottai részére létesített segélyalaphoz számlabeli 
követeléseinek l / 1 0 %-áva l adományképen hozzájárulni, mely járulék 
a számlák folyósítása alkalmával levonásba hozatik. 

10. Az 50 kr bélyeggel ellátott lepecsételt ajánlatok ezen 
külczimmel : 

„ A j á n l a t a 26.978/88. s z á m h o z " . 
1888. évi augusztus hó 10-én déli 12 óráig az anyag- és lel

tárkezelési szakosztálynak átadandók, vagy postautján megküldendők. 
Báuatpénzképen az ajánlott anyagmennyiség értékének 5 % 

készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban leg
később 1888. évi augusztus hó 9-éig déli 12 óráig a m. kir. állam
vasutak budapesti főpénztáránál leteendő. 

Az ajánlatban ennek megtörténte megemlitendő, de a letéti jegy 
hozzá nem csatolandó. 

11. Az ár az ajánlati űrlapokban előirt egységek szerint tisztán 
és olvashatóan számban és betűkben kiírandó, kitüntetendő továbbá, 
hogy az anyag ezen ár mellett mely beszállítási helyre bérmentve 
szállítva ajánltatik. 

Ajánlat részmennyiségre is tehető. 
12. A lényeges részekben javításokat vagy vakarásokat felmu

tató ajánlatok egyáltalában nem vétetnek figyelembe. 
13. Az itt elősorolt feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá olya

nok, melyek nem a kitűzött határidőre érkeznek, vagy táviratilag 
tétetnek, nemkülönben azok, melyekre nézve az előirt bánatpénz le 
nem tétetett, figyelembe vételre uem számithatnak. 

14. A m. kir. államvasutak igazgatósága fentartja magának azt 
a jogot, hogy az ajánlattevők közt tekintet nélkül az árra és felté
telekre, szabadon választhasson; továbbá, hogy az ajánlott meny-
uyiségből tetszés szerinti részmennyiség szállítását is átengedhesse 
olyformán, hogy az ajánlók az ily részbeni szállítását is elfogadni 
köteleztetnek, ha csak ajánlatukban ezt világosan ki nem zárták, 
végre, hogy a czél elérésére tekintetében bármely másféle intézkedést 
tehessen. — Budapest, 1888. július hó 3-án. 

Az igazgatóság. 



A Szt-Benedekrendi tihanyi apátság somogymegyei erdészeténél 
két erdőőri szolgálat üresedésbe jön 1889. január 1-én. Fölhivatnak 
azok, kik a szolgálatot elnyerni kiváuják, hogy erdőőri szakvizsgálati 
bizonyitványnyal, egészséges, erős testalkatukat bizonyító orvosi bi
zonyitványnyal, keresztlevéllel és erkölcsi bizonyitványnyal fölszerelt 
folyamodványaikat legkésőbb szeptember 15-ig a főerdészi hivatalhoz 
Somogy-Endrédre beküldjék. A szolgálati bér pénzértéke 350 frt. 

Boros István, 
főerdész. 

A gróf H a d i k - B a r k ó c z y hitbizományi uradalomnál rendsze-
resitett egy edőmesteri és három erdőgyakornoki állomás betöltése 
végett ezennel pályázat nyittatik. 

Az erdőmesteri állomás fizetése és járandóságai ezek: 
1. Készpénzfizetés 1200 frt; 
2. Természetbeni lakás Varannón; 
3. 8 hl buza, 12 hl rozs, 10 hl árpa, 6 hl zab, 3 hl főzelék, 

2 hordó káposzta, 6 hl bor, 25 öl tűzifa; 
4. Két urasági ló, 3 urasági tehén, 3 hízott sertés. 
Az erdőgyakornoki állomással egybe van kötve: 
1. Készpénzfizetés 400 frt; 
2. Természetbeni lakás, fűtés, kiszolgálat. 
Felhivatnak tehát a pályázni kívánók, hogy az 1879. évi XXXI. 

t.-cz. 36. §-ában előirt minősítésüket magyar holpolgárságukat, a hi
vatalos magyar, s lehetőleg a német és tót nyelvnek is tökéletes bírá
sát ; ezenkívül pedig ép testalkatukat, járási vagy katonai törzsorvosi 
bizonyitványnyal igazolván, eddigi alkalmaztatásukat, életkorukat és 
különösen az erdőgazdasági rendszeres üzemtervek készítésében való 
jártasságukat, erkölcsi viseletüket feltüntető szolgálati táblázattal fel
szerelt kérvényeiket folyó évi augusztushó végéig közvetlenül gróf 
H a d i k - B a r k ó c z y Endre ur ő méltóságához Tavarnára intézve 
nyújtsák be és egyszersmind azt is igazolják, mennyiben feleltek meg 
katonai kötelezettségüknek. 

Elkésetten érkezett folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 
Az állomásokra kinevezendők használhatóságuk tartama alatt 

állandó szolgálatra és az erdőgyakornokok, ha esetleg az államvizsgát 



még le nem tették volna, ennek letétele után előmenetelre is számit
hatnak. 

A rendszeres üzemtervek összeállítása a fenti állomásokra kine-
vezendők föladata lévén, minden, ezzel kapcsolatos munkálatot külön 
díjazás nélkül az uradalom költségén házilag kötelesek 1890. évi 
áprilhó l-ig befejezni. 

Egyéb munkakörük, valamint a nyugdíjaztatásukra vonatkozó 
eljárás az uradalomnál szokásos gyakorlat szerint leend szabályozva. 

A kinevezendő köteles állomását a kinevezéstől számítandó 15 
nap alatt tényleg elfoglalni és hivatalos működését megkezdeni. 

Tavarnán, 1888. évi juliushó 12-én. 
A iavarnai hitb. uradalom kezelösége. 

3237. szám. Ezen erdőigazgatóság kerületében megüresedett 
raktártiszti állomásra az állományszerü illetményekkel s 400 frtnyi 
biztosíték letételének kötelezettségével, mint nemkülönben egy erdész-
jelölti, négy első osztályú, esetleg előléptetés esetében négy II-od 
osztályú erdőgyakornoki állomásra pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-ban 
követett szakképzettségét, az állami erdészet szolgálatába ujonnan 
belépni kívánók pedig azon kivül erős és ép testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos, vagy honvéd-törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, vala
mint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéle
tes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. évi augusz-
tushó 15-ig alólirott hivatalnál nyújtsák be. 

Beszterczebányán, 1888. évi juniushó 29-én. 
M. k. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

2639. szám. Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében egy 
kezelő főerdészi, esetleg I-ső vagy Il-od osztályú erdészi állomásra 
az állományszerü illetményekkel és 534, 467, illetőleg 400 forint biz
tosíték letételének kötelezettségével pályázat nyittatik. 



Pályázók felhívatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §. 
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánók pedig ezen kivül erős és ép testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd-törzsorvos által kiállított bizonyit
ványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeket folyó 
évi augusztushó 8-áig az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál nyut-
sák be. — Kolozsvárt, 1888. juniushó 25-én. 

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

38.191. szám. A m. kir. államvasutak igazgatósága központi 
hálózata részére 1889. évi a déli hálózat részére 1890. évi január
hótól egy, esetleg öt évre is terjedhető időtartamra évenként szük-
séglendő mintegy 60.000 kbmtr. kemény usztatlan tűzifa szállításá
nak biztositása czéljából, ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ajánlatok f. é. augusztushó 10-én benyújtandók, a bánatpénz 
pedig f. é. augusztushó 9-éig leteendő. 

Az ajánlattételre vonatkozó egyéb határozmányok, valamint a 
szállítási feltételek a m. kir. államvasutak anyag- és leltárbészerzési 
szakosztályánál, valamint a budapesti, kolozsvári, aradi, szegedi és 
zágrábi üzletvezetőségeknél betekinthetek, illetve előbb nevezett szak
osztálynál megszerezhetők. — Budapest, 1888. juliushóban. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága. 

Árverési hirdetmények. 
2791. sz. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar-és kereskedelem

ügyi m. kir. ministeriumnak f. évi májushó 10-én kelt 24.596/1. sz. 
rendelete folytán ezennel közhírré tétetik, miszerint a kolozsvári m. k. 
erdőigazgatóság kerületében levő hideg-szamosi és reketói m. k. erdő
gondnokságokhoz tartozó kincstári erdőkben a kincstár által terme
lendő és a Hideg- és Meleg-Szamos összefolyása szomszédságában 
létesítendő rakhelyre 1889—1898-ig terjedő tizéven át évente leszál-



litandó mint-egy (8000) nyolcz ezer köbméter fenyő rönkfa eladására 
folyó évi augusztushó 6-án a délelőtti órákban alulirt erdőigazgatóság 
irodájában tartandó Írásbeli zárt ajánlatok utján nyilvános árverés 
fog megtartatni. A versenyzők által beadandó ajánlatokban tehát ha
tározottan számmal és betűvel kiírandó: hogy vevő mennyit fizet egy 
köbméter fenyő rönkfaért. 

Az Írásbeli ajánlatok, melyekhez bánatpénzül (2800) két ezer 
nvolczszáz forint kész pénzben, vagy árfolyam szerint számított állam
papírokban lesz csatolandó, ezen czim alatt. „Ajánlat a hideg-szamosi 
és reketói kincstári erdők tízévi rönkfa termésére," lepecsételve és 
vevény mellett, legkésőbb 1888. évi augusztushó 6-án délelőtt 11 
óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál benyújtandó. Ezen aján
latokban világosan kiteendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és magát azoknak mindenben aláveti. Utó
ajánlatok el nem fogadtatnak. Az árverési és szerződési feltételek a 
kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál a hivatalos órákon belül, meg
tekinthetők. — Kolozsvárt, 1888. évi juliushó 3-áa. 

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

3970. szám. A máramaros szigeti m. kir. erdőigazgatósághoz, 
tartozó „rónaszéki" m. k. erdőgondnokság „B" üzemosztály 7. osz
tagában „Kornet" nevü 1887. évi 29. k. hold vágás területén elő
forduló s tövön álló 354 drb 7—14 méter magas és 22—90 cm. 
mellmagasságu átmérővel biró s mintegy 425. 3 köbméterre becsült 
tölgyszál és 326 darab mintegy 27. 7 köbméterre becsült I. és II. 
oszt. tölgyrúdfa f o l y ó év i a u g u s z t u s h ó 10-én a máramaros szi
geti m. k. erdőigazgatóságnál II. nyilvános Írásbeli versenytárgyalás 
utján el fog adatni, miről vállalkozók azon megjegyzéssel értesíttet
nek, hogy szabályszerűen felszerelt ajánlataikat a megfelelő 10% bá
nompénzzel ellátva, a mondott napon délelőtt 11 óráig alólirt erdő
igazgatóság főnökéhez benyújthatják, hol egyúttal az árverési feltételek 
is megtekinthetők. — M.-Sziget, 1888. július 16-án. 

M. kir. erdőigazgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 
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Fa-eladási hirdetmények. 
2769. szám. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereske

delemügyi m. kir. ministerium idei 25.292/1. sz. intézménye alapján 
az aradmegyei solymos-milovai erdőgondnoksághoz tartozó üzemterv 
szerinti 10 (tiz), vagyis 1888—1897. évi vágások fahozamainak tövön 
való eladása iránt 1888. évi augusztus hó 22-én délelőtti 10 órakor, 
az alulirt főerdőhivatal irodájában, zárt Írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverés fog tartatni. 

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy a feltételek 10. pontja szerint 
a miloviczai völgyben a vállalkozó, esetleg a kincstár által egy bükkfa-
sinekkel ellátott mintegy 12 km-nyi hosszú lóvonatu pálya építendő. 
Ennélfogva ajánlattevők ajánlataikat a pályaépítés kötelezettségével, 
vagy anélkül tehetik. 

Az üzemterv szerint évente összesen 123'2 kat. hold vágás 
használandó ki, 15.262 m3 összes fatömeggel. 

A főbb választékok jelenlegi tőárai a következők : 
Egy m3 tölgy épület- és szerszámfa 30 cm átmérőnél véko

nyabb 3 frt; 
30 cm átmérőjű és vastabb 3 frt 60 kr. 
A tűzifa tőárak az erdőhelyek távolsága szerint változnak, és 

pedig : 
Egy m bükk- és cser hasábfa . 55—76 kr; 

„ „ tölgy hasábfa . . . 40—60 „ 
„ „ vegyes dorongfa . . 30—50 „ 
„ kocsi galy- és rőzsefa . . 40—50 „ 

Venni szándékozók felkéretnek, hogy az árverésen személyesen 
résztvenni, vagy szabályszerűen kiállított és 1000 (egyezer) forint 
bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlataikat a tárgyalás napjáig az 
alulirt főerdőhivatalhoz benyújtani szíveskedjenek, hol az árverési és 
szerződési feltételek a hivatalos órákban bármikor megtekinthetők. 
Megjegyeztetik, hogy a megajánlott összeg számokkal és betűkkel 
tisztán kiírandó, valamint határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő 
az árverési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Lippán, 1888. július 27-én. 
M. kir. főerdőhivatal. 



33.538/11. szám. A nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületéhez 
tartozó, és a nagybányai vasúti állomástól 28 kilométer távolságra 
fekvő fehérszéki erdőben levő 140—150 éves kocsános tölgyfakészlet 
eladása iránt az ajánlati tárgyalás 1888. évi augusztushó 21-én dél
előtti 10 órakor fog a nagybányai m. kir. főerdőhivatal helyiségében 
megtartatni; megjegyezvén, hogy ez alkalommal a nagybányai főerdő-
hivatalnál megtekinthető térképen 5, 6, 7/a, 7/6, 8/a, 8/b, 8/c és 8/d 
számokkal megjelölt, és a természetben is kitüntetett, összesen 1179 
kat. hold kiterjedésű osztagokon lévő összes fakészlet fog eladatni. 

Venni szándékozók felkéretnek, hogy 50 kros bélyeggel és a 
megajánlt vételösszeg 10 (tiz) százaléknyi bánatpénzével ellátott és a 
fennebb jelzett területen levő összes faállomány megvételére vonat
kozó Írásbeli ajánlataikat legkésőbb a fennebb megjelölt napon d. e. 
10 óráig a nagybányai m. kir. főerdőhivatal főnökénél nyújtsák be, 
esetleg posta utján olyképeu beküldeni szíveskedjenek, hogy az a 
kitűzött óra előtt s főerdőhivatalnak kézbesittessék. 

A részletes feltételek a nagybányai főerdőhivatalnál, a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Budapesten, 1888. juliushó 6-án. 
Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

magyar királyi ministerium. 

7871. szám. Az alulirt városi tanács ezennel közhírré teszi, 
hogy a Brassó város erdőhivatalának kezelése alatt álló városi farak
tárban (Erdélyben) a következő faanyagok ajánlati tárgyalás utján 
eladatnak. Még pedig: 

104 m3 tölgyfürészáru és épületfa; 
950 ms lucz- és jegenyefenyődeszka és padló; 

86 m3 lécz; 
460 m3 lucz- és jegenyefenyő fürészelt fa (épületfa) különböző 

hosszúságú és vastagságú méretekkel. 
Ezen itt felsorolt fakészlet teljesen légszáraz és jó minőségű. 
Vásárolni szándékozóknak a részletes feltételek és a választékok 

és méretek jegyzéke kívánatra megküldetik. 
Az ajánlatok, melyek 50 kros bélyeggel ellátandók, s melyekben 

az ajánlattevő czime pontosan megjelölendő, a köbméterenként meg-
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ajánlott ár pedig szóval és számokban is pontosan kiteendő, a meg
ajánlott összeg 10%-át kitevő bánatpénzzel ellátva folyó évi augusz
tushó 15-ének délután 6 órájáig Brassó város erdőhivatalánál benyúj
tandók. — Brassóban, 1888. juliushó 14-én. 

A városi tanács. 

Haszonbérleti hirdetmény. 
2188. szám. Az E s t e r h á z y h e r c z e g i z á r g o n d n o k s á g 

k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g a ezennel közhírré teszi, hogy a herczegi 
hitbizományhoz tartozó, Sopronmegyében fekvő és a pecsenyédi, 
lakompaki, kaboldi, német-kereszturi, valamint az Alsó-Ausztriában 
fekvő schwarzenbachi uradalomhoz tartozó mintegy 18.356 k. holdra 
terjedő, rendszeresen beosztott és rendezett szál- és kis részben sarj
erdőket 1890. évi november l-jétől egymásután következő 20 évre 
haszonbérbe óhajtja adni. 

A vonatkozó üzemtestek táblázata és a haszonbéri szerződés 
mintája, a melynek alapfeltételeitől eltérés nem engedtetik meg : a 
herczegi zárgondnokság közp. igazgatóságánál Kis-Martonban vannak 
letéve, a hol azokat a vállalkozni óhajtók f. é v i a u g u s z t u s h ó 
1-től fogva átvehetik. 

A központi igazgatóság a czim és utolsó postának közlése mel
lett teendő felszólításra ezen adatokat posta utján is megküldi. 

Ajánlatok csak Írásban fogadtatnak el, még pedig f o l y ó é v i 
n o v e m b e r 1 - j é i g a központi igazgatóságnál Kis-Martonban 
(Sopronmegye). 

A tárgyalások csak e határidő leteltével fognak megindittatni 
azon vállalkozókkal, a kiknek ajánlatát az igazgatóság az alkudozások 
alapjául elfogadhatónak találja. 

A tárgyalási határidők kitűzését és a sorrend megállapítását, a 
melyben a jelentkezett vállalkozók a tárgyalásra meghivatni fognak, 
az igazgatóság minden megszorítás nélkül magának fentatja. 

Közvetítők alkalmazása kizáratik. 
Kis-Marton, 1888. évi július 20-án. (1—3) 

Az Esterházy herczegi zárgondnokság központi igazgatósága. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



F i g y e l m e z t e t é s . 
Az Országos Erdészet i Egyesület „ B e d ő Albert alapít

ványának" üresedésben levő 3 0 0 forintos ösztöndijára vonat

kozó s az „Erdészeti Lapok" idei V. és VI . füzetében már 

közölt pályázati hirdetménynyel kapcsolatban figyelmeztetnek 

az érdekeltek, hogy erre vonatkozó folyamodványok folyó évi 

augusztus hó 18-áig még elfogadtatnak. 

A titkári hivatal. 




