
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

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

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

Revolverét, 
r o g y v c r c k 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK 
valamint a fegyverszakiba vágó m i n d e n n e m ű ozikkek 
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cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyver-gyáros fegyvergyára által, jót

állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Mindenféle csemete 
(lehetőségig nagyok és erőteljesek) erdősítési czélra és élő sövé
nyekhez (számos legdivatosabb fajta lomb és tűlevelű fa, Douglas 
és Silkafenyő, rendszerint százezrével) igen jó minőségben és olcsón 
kapható. Árjegyzék ingyen. 

(2. III 3) J. ffcpis Fbti. Ih;b!cr.bck. (Holstein) 

HMető-melllet az „Erdészeti Lapok" 1897. évi IV. M i k i 



íl 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 

3078—897. szb. — Udvarhely vármegye Pál falva, község 
közbirtokosságának tulajdonát képező „gazda." nevü erdőrészen 
található. 10.000 frt, azaz tízezer forintra becsült 1676 szál 
28—1ÖÖ cm. mcllmagasságu átmérővel biró tölgymüfa 1897. évi 
június hó 20.-án d. c. 10 órakor Pálfalva községházánál nyilvános 
szóbeli árverésen el fognak adatni, árverezni óhajtók kötelesek 
az árverés megkezdése előtt a becsérték 10%-át bánatpénz 
fejében az árverést vezető főszolgabíró kezéhez letenni. 

Az árverezési feltételek és részletes fabecslés a. sz.-udvar-
hclyi m. kir. felső erdőgondnokság irodájában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Sz.-Udvarhelytt, 1897. márczius hó 2.-án. 

(3 II. 2.) Demeter, 
főszolgabíró. 

Pályázati hirdetmény. 

63 897 sz. — Besztercze-Naszód vármegye területén a Jaádi 
erdőgondnokság kerületében üresedésbe jött 5-ik számú kerületi 
erdööri állomásra, melyet 250 frt évi fizetés, 30 frt évi lakpénz, 
a lakpénzen felül esetleg természetbeni lakás az erdőben, szük
séges tűzifa, valamint (3) három szarvasmarha utáuh legeltetési 
joggal van összekötve, pályázat nyittatik. 

Ezen állomásra csak oly egyének pályázhatnak : 
a) kik 24-ik életévüket betöltötték és a 45-ik életévet még tnl 

nem haladták; 
b) kik a hivatalos magyar nyelvnek tudása melleit a vár

megyében dívó román és német nyelvet is bírják; 
c) kik ép, egészséges testalkattal és teljesen ép látó és halló 

szervekkel birnak; 
d) kik minden tekintetben fedhetlen életűek és végre 
e) kik az erdööri szakvizsgát letették, továbbá erdőőri szak

iskolát végeztek előnybe részesülnek. 



Pályázók felhívatnak, hogy a fentebbi kellékeket igazoló ok
mányokkal felszerelt folyamodványaikat 1897. évi július hó l-ig 
alulirt erdőgondnoknál nyújtsák be. 

Beszterczén, 1897. márczius hó 22-én. 
(4 II. 2) Jaádi erdöyondno7csáy. 

Faszállitási hirdetmény. 
A brassói bánya- és kohó-részvényegylet a folyó évtől kezdve 

a Valea Maré, Dosu mauru, Scorilla, Succu és ezekkel össze
függésben lévő erdők kihasználását vette tervbe, mely erdőkből 
kikerülő fatömegnek tűzifára való feldolgozását, közelítését és a 
vízen való szállítását vasgyárához Nándorhegy-en mintegy hat 
évre, illetőleg mig ezen erdők letárolása tart, vállalat utján kiadni 
szándékozik, a miért is mindazok, kik erre kivannak vállalkozni, 
ajánlataikat alanti czim alatt folyó év június hó 1.-ig benyújtani 
szíveskedjenek. 

Megjegyeztetik, hogy az évi használat 80,000 ürméter tűzifát 
teszen ki. 

Közelebbi, felvilágosítással ezen szállitási ügyben a Erdő-
gondnokság Buszkitzá-n szívesen szolgái. 

(5) Brassói bánya- ós Jcuhó-rcszvényeyyLt 
központi iyazyatósáya 

Budapjeskn, V., Báthory-uicza 10. szám. 

Pályázat üzemtervkészitésre. 
Szepes-Béla város közönsége a tulajdonát képező erdőbirtok

nak a földmivelésügyi m. kir. ministcrium 1880. évi 23374 számú 
utasítása illetve 1890. évi 9600. számú rendelete értelmében 
leendő 10 évi üzemtervének előkészítési illetve a tiz évenként 
teljesítendő erdőgazdasági üzemátvizsgálási munkálatait ajánlati 
versenytárgyalás utján kiadni óhajtja. 

Az erdöbirtok kierjedése 3421'29 kat. hold, a melyből 
2023'24 kat. hold rendes üzembe tartozó, 1395"95 pedig véderdő. 



A két üzemosztályban tervezett némi változtatások következ
tében természetbeni felmérések is eszközölendök, a melyeknek 
tartama 3—4 hét. 

A kész munkálatok legkésőbb 1898. évi márczius hó 31.-ig 
a városi elöljáróságnál benyújtandók. 

Ezen munkálatok díjazására vonatkozólag megjegyeztetik', 
hogy a díjösszeg 1 a része a szerződés megkötése után azonnal, 
1/s része a munkálatoknak a kir. erdöfelügyelőség által történt 
felülvizsgálása, az utolsó részlet pedig a munkálatoknak nagy
méltóságú füldmivelésügyi m. kir. ministerium által történendő 
jóváhagyása után fog a városi pénztárból kifizettetni. 

Felhivatnak mindazok, a kik ezen munkálatok elkészítésére 
vállalkozni óhajtanak, hogy ez iránti ajánlataikat alulirt városi 
főbírónál f. évi május hó 10.-ig bemutatni szíveskedjenek. 

Kelt Szepes-Bélán, 1897. évi márczius hó 31.-én. 
Klein Róbert, Ludvitjh, 

városi jegvzö. városi főbíró. 

(6) 

Pályázat erdööri állomásra. 
382/1897. sz. — A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. ministerium folyó évi márczius hó 30.-án 19,970. számú 
magas rendelete folytán alulírott crdőgondnokságnál egy erdööri 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 

Járandóság 240 forint évi fizetés, 48 forint lakbér, 2 kat. 
hold föld, 17 ürkm. kemény dorongfa és szabályszerű legeltetés 
élvezete. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. 
§-áhan előirt minösitést és erős testalkatukat, különösen jó látó, 
halló és beszélő képességüket megyei főorvos állal kiállított bizo-
nyitványnyal, valamint a hivatalos magyar nyelv tökéletes birásál 
igazoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket 
1897. évi június hó 5-ig ezen erdögondnoksághoz nyújtsák be. 

Znióváralján (Turóczmegyc) 1897. évi április hó 5.-én. 
(7) Kir. közalap, erdögondnokság. 



Pályázat erdööri állomásra. 
245 1897. sz. — Á nagy-köveresi alap. uradalmi jerszegi 

erdőgondnoksághoz tartozó, (240) keltöszáznegyven frt évi kész
pénz fizetés, (17) tizenhét ürm. 1-sö oszt. kemény dorong tűzifa, 
(2) kettő k. hold föld és állományszerü legelö-illetmény valamint 
természetben lakás élvezetével összekötött szilas-sojmoi erdööri 
állomás betöltésére pályázat hirdettetik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. 
§-ában követelt szakképzettségüket, a közalapok szolgálatába 
újonnan belépni kivánnók pedig ezen kivül erős, ép lestalkatukat, 
különösen jó látó, beszélő és halló képességüket megyei főorvos 
vagy honvéd orvos által kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes, a 
román nyelvnek a szolgálatban megkívánt szóban ya'ó bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó 
évi június hó elsejéig, az alulírott erdőgondnokságnál (ph Jerszeg 
Krassó-Szörénym.) nyújtsák be. 

Jerszegen, 1897. évi április hó 1.-én. 
(8) M. kir. közalap, erdögondnokság. 

Pályázat erdööri állomásra. 
Sopron sz. kir. város erdőhivatalánál megüresedett III. osz

tályú erdőőri állásra ezennel pályázat nyiltatik. 
Az évenkénti illetmények a következők: 
Készpénzfizetés 250 frt, 20 frt ruha megváltási átalány, 20 frt 

gabonaváltság, természetbeni lakás esetleg 75 frt lakbér, 1100 kg. 
széna és 1100 kg. sarjú megváltás a piaczi ár szerint, 12 méter 
dorongfa az erdőből beszállítva. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37 
§-ában követelt szakképzetségüket, erős, ép testalkatukat, különösen 
jó látó, beszélő és halló képességüket tiszi főorvos által kiállított 
bizonyitványnyal valamint életkoruk és illetőségükről anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes, a német nyelvnek a szolgálatban megkívánt szóban való 



bírását lanusitó okmányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényüket 
folyó évi július bó l.-éig a városi iktató hivatalnál nyújtsák bei 
megjegyeztetvén, hogy ezen állás nyugdíjra való igénynyel van 
összekötve és hogy a kinevezett erdöör állását f. évi augusztus 
1.-én köteles elfoglalni. 

Sopron, 1897, április hó 8.-án 
(9) Gebhardt József, 

polgármester. 

Erdögyakornok 
ideiglenes minőségben 1 forint 60 kr. napidij élvezete mellett 
azonnal felvétetik. Szolgálati és erkölcsi, valamint szakképzetségét 
igazoló okmányokkal felszerelt bélyeges kérvények, hivatkozással 
a 691 896 E. B. számú határozatra alulírotthoz küldendők. 

Szinérváralja (Szatmármcgye), 1897. évi február bó 17.-én. 

(10) Pálos Konrád, 
jár. föerdész. 

Pályázat erdööri állomásra. 
1166 1897. sz. Kassa sz. kir. város erdőbirlokán három erdő

őri állás megüresedvén, azok betöltése végett pályázat hirdettetik. 
Ezen nyugdíj képes állásokkal egyenkint 200 frt évi fizetés, 

10" o ötödéves szolgálati pótlék,, természetbeni lakás, a szükséghez 
mért tüzifailletmény, valamint megfelelő föld vagy rét illetmény 
van összekötve. 

Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy az 1879. évi XXXI t.-cz. 
37. §-a értelmében felszerelt folyamodványaikat f. évi május hó 
30.-áig Kassa sz. kir. város polgármesteréhez nyújtsák be. 

Erdőőri szakiskolát végzettek előnyben részesülnek. 
Kelt Kassán, 1896, április hó 16.-án 

(11), Münster Tivadar, 
kir. tan., polgármester. 



Faárverési hirdetmény. 
Szepesvármegye, gölniezbányai járás Szomolnok bányaváros 

nagyközség tulajdonát képező erdőbirtokának A üzemoszt. I-ső 
vágássor a rendszeres üzemterv szerint kihasznákisra előirt 59—72. 
számú osztagában, a — mellmagasságban mért — 16 cm-en 
felüli jegenye- és luczfenyö — 3000 (háromezer) tömköbméter 
erejéig terjedő — haszonfa eladandó lévén; ezen haszonfa eladására, 
fentnevezett b. város tanácstermében nyilvános szóbeli árverés f. 
évi május hó 24-ik napjának délelőtti 11 órájára tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az árverés megkezdése 
előtt 600 (hatszáz) forintnyi bánatpénzt letenni; — az ajánlatok 
el vagy el nem fogadása a képviselőtestületi határozattól tétetik 
függővé, — utóajánlalok el nem fogadtatnak s az árverés siker
telensége esetén uj árverés fog hirdettetni. Az eladás egyéb fel-

Pályázat erdööri állomásra. 
4341/1897. sz. — A kövesligeli erdőőri állásra, molylyel a 

kövesligeti közbirtokosság, a kalocsai grk. egyház, Remete község 
s a remetei grk. iskola és egyház erdei őrzésénekkötolezettsége s a 
törvényhatósági pénztártól fizetendő 240 frt fizetés jár, ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják," 
hogy az 1879. évi XXXI t.-cz. 37. §-á'ban előirt minősítést igazoló 
okmányaikkal felszerelt kérvényeiket a huszli járás szolgabírói 
hivatalánál folyó évi május hó 16-ának d. u. 5 órájáig annál inkább 
nyújtsák be, mert a később beérkezendő kérvények figyelembe 
vehetők nem lesznek. 

A választás határnapjául f. évi május 17.-ének d.'e. 10 órá
ját Kövesliget község házához tűzöm ki, kijelentem azonban, hogy 
a választás csak azon esetben lesz érvényes, ha azt a vármegye 
közigazgatási erdészeti bizottsága is jóváhagyja. 

Huszt, 1897. április hó 13.-án. 
(12) . Torna Jenő, 

h. főszolgabíró. 



tételei fentnevezett b. város tanácstermében és alautirt erdő-
gondnokságnál tekinthetők be. 

Magy. kir. erdőgondnokság. 
Gölniczbányán, 1897. ápr. 20.-án. 

(13) Németh Pál, 
m. kir. erdész. 

Pályázat erdööri állásra. 
250 1897. szám. — Az alulirt erdőgondnokság kerületéhez 

lartozó kettő száznegyven (240) forint évi készpénz fizetés, tizen
hét (17) ürköbméter I. oszt. kemény dorong tűzifa, kettő (2) k. 
hold föld, avagy husz (20) forint váltság és állományszerü legelő
illetmény, valamint negyvennyolez (48) forint lakbér élvezetével 
összekötött mária-nostrai erdööri állomás betöltésére ezennel pályá
zat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §-ában 
követelt szakképzettségüket, a közalapok szolgálalába újonnan be
lépni kívánók pedig ezenkívül erős, ép testalkatukat, különösen 
jó látó, beszélő és halló képességüket megyei főorvos, vagy hon
véd-orvos által kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes bírását igazoló 
okmányokkal felszerelt és a nagyméltóságú vallás- és közoktatás
ügyi magvai' kir. niinisteriumhoz intézett kérvényüket folyó évi 
július hó 1.-ig az alulírott erdőgondnokságnál nyújtsák be. 

Kelt Pilis-Maróthon, 1897. április hó 25.-én. 
(14) M. kir. közalap erdögondnokság. 



Melléklet az „Erdészeti Lapok" 1897. évi IV. füzetéhez. 

Árverési hirdetmény. 

Avasujváros község tulajdonát képező erdő területen 2718 
darab tölgyfa törzs épület és müfára alkalmas készlete 21342 frt 
49 kr. kikiálltási ár mellett Avasujváros községházánál 1897. év 
június hó 11 -ik napján d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverés 
utján legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Árverési feltételek a községházánál bármikor megtekinthetők. 
Kelt Avasujváros 1897. április 27. 

Nagy Imre, Cseh Györyy, 
körjegyző. biró. 

(13) 





at bs nyomflai részvény-társasásnál 
Budapest, Köztelek 

a következő gazdasági szakmunkák olcsón beszerezlielők: 
MAGYAR GAZDASÁGI CZIMTÁR nagy negyedalak, 36 ív terjedelemben. Tartal

mazza az összes gazd. egyesületek, gazdakörök, földbirtokosok, uradalmak, 
hitbizományok, bérlők, gazdatisztek, erdészek pontos és legmegbízhatóbb czi-
meit. Miután az összes gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és 
utolsó posta pontos megjelölésével benfoglaltatik, a gazdasági egyesületeknek 
és kereskedő világnak nagyon ajánlható. Ára fűzve 7 frt, kötve 7. frt 50 kr. 

A MEZŐGAZDASÁGRÓL ÉS MEZŐRENDŐRSÉGRŐL szóló 1894-dik évi Xll-dik 
törvényezikk, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyaráza
tokkal ellátva, egy füzetben. Ára bérmentos küldéssel 1 frt 10 kr. 

ÁLLATORVOSI BELGYÓGYÁSZAT. Ir ta: Dr. Hutyra Ferencz. állatorvosi akad. 
ny. r. egyetemi magántanár. I. kötet : Fertőző betegségek. XII . 563 nagy 
8° 1. Ára bérmentes küldéssel 5 frt 70 kr. 

A SEPRÖCZIROK TERMELÉSE. Irta : Szalay János. Jász-Nagy-Kun-Szolnok vár
megyei gazd. egyesület titkára. A nagyméltóságú földm. minisztérium támo
gatásával kiadott mű. Ára portómentesen 90 kr. 

I. KÁTÉ KÖZSÉGI MEZŐ- ÉS HEGYŐRÖK SZÁMARA. A mezőgazdaság és mező- | 
rendőrségről szóló 1894. évi XU-ik törvényezikk alapján összeállítva. Ára 
portómentes küldéssel 20 kr. II, KÁTÉ AZ URADALMI CSŐSZÖK SZÁMÁRA 
Ára portómentes küldéssel 20 kr. Összeállította : dr. Balkay Béla. Mindkettő 
csinos zsebkönyvalaku keménytáblába van kötve és 20 oldalas jegyzék
naplóval ellátva. 

A SERTÉS JAVÍTÁSA ÉS HIZLALÁSA gazdák és hizlalók használatára. I r ta : 
K. RufTy Pál uradalmi főtiszt. Ára portómentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

SZAVATOSSÁG AZ ÁLLATKERESKEDÉSBEN tekintettel a hazai joggyakorlatra. 
Irta : Dr. Hutyra Ferencz. Ára portómentes küldéssel 90 kr. 

EGY ÉV A MÉHESBEN rövid gyakorlati utasítás modern méhes kezelésére. 
Irta : Tuymer János. Ára 1 korona, portómentesen 55 kr. 

A MESTERSÉGES BOROK KÉSZÍTÉSÉNEK tórgalomba hozatalának tilalmáról 
szóló Törvény. Magyarázó jegyzetekkel ellátta : dr. Lónyai Ferencz. Ára 80 kr. 

PARASZT SZOOZIALIZMUS. Ir ta: Rubinek Gyula, az 0. M. G. E. ügyvezető 
titkára. Tanulmányuti jelentés az alföldi agrár-szocziális mozgalmak okai s 
orvosszereiről. A mű ára 1 frt. 

A SOROS VETÉS és a sorbavető gépek kezelése. Irta : Szalay János, Jász-Nagykun-
Szolnok vármegyei gazd. egyesület titkára. Ára portómentes küldéssel 35 kr. 

AZ UTMESTEREK KÉZIKÖNYVE javított és bővített kiadása. A kereskedelem
ügyi magy. kir. minisztérium megbizásából. Ára 1 frt 20 kr. Postaköltség 20 kr. 

„KÖZTELEK" Tbekötési tábla a „Köztelek" lap bármely évfolyamához. Ára 1 frt. 
Portómentes küldéssel 1 frt 36 kr. 
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ügyében.) — Körrendelet valamennyi magyar ós horvát-szlavon

országi kincst. erdőket kezelő erdöhatóságnak. (A más állomásra 

kinevezett erdötisztek felmentésére vonatkozó rendelvény helyes 

szövegezése ügyében). — Körrendelet valamennyi törvényhatóság

nak. (A dúvadak mérgezésére szóló engedélyek sürgős kiszolgál
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Az Orsz. Erd. Egyesület pénztáránál teljesített b e f i z e t é s e k . (1897. évi 

márczius hóban) . . . _ . . . 315 
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„Erdészeti Zsebnaptár" 
évi é-srfolyanaásials 

ára az egyesület tagjai részére 1 frt; nem tagok 
részére 1 frt 50 kr. Megrendelhető legczélszerübben 
postautalványon az „Országos Erdészeti Egyesület" titkári 

hivatalánál (Budapest, V. Alkotmány-utcza 10. szám.) 


