
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért 
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. 

Reyolyerek, 
' ' e & y v e r e l t , 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK, 
valamint a fegyverszakiba vágfó mindennemű czikkek 
BÉCS, Ottakrlng fi A C I Ű F I T ) T T p Á m Raktár BÉCS, 

Festgasse 11/13. £3 £3 Hi JAJ ±JLX1\JJL I., Kohlmarkt 9. 

cs. és k i r . udvari és hadsereg-fegyvergyáros fegyvergyára által, jót

állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei busszólákat 

M T * o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . T W 
A r S S fr-btól felfelé. 

M é r ő - a s z t a l o k a t n é z g - é s v o n a l z ó k k a l , m é r ő 
s z a l a g o k a t , f a a t l a l ö k a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r ü -
l e t m é r ö k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R és FIA 
csász. és kir. udvari látszerész- és műszergyáros 

Bécs, (I.f Kohlmarkt 8,) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (2. X I . x.) 

Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1898. évi III. fiizetéhez 



Vetömakk. 
Szlavóniai vetőmakkot, 90—95%-nyi csirázóképesség kezes

sége mellett szállít vállfajok szerint a három évtized óta fennálló 
kiviteli czég. 

Sziszeken. Planer Károly. 
(3. V. 5.) 

Megrendeléseket 
tavaszra kocsányos és ícocsánytalan tolyy vetőmakk szállítására a 
legolcsóbb árak mellett s szolid kiszolgálás biztosításával elfogad 
Goldschmidt és Eeich (Sziszeken.) (4. III. 4.) 

Pályázat erdögyakornoki állásra. 
Az esztergomi főkáptalan erdőhivatalánál erdőgyakornok 

állás van üresedésben, mely sürgősen betöltendő. 
Javadalmazás: 500 frt készpénz, egyszobás lakás, 12 ürméter 

tűzifa 150—200 frt száztóli, kiküldetések alkalmával napidíj és 
élelmezés, 

Pályázhatnak, kik akadémiai végbizonyitványnyal birnak, 
katonai kötelezettségüknek eleget tettek és nőtlenek; előnyben 
részesülnek, kik már némi szolgálati időt felmutatni képesek. 

Sajátkezüleg irt s bizonyítványokkal felszerelt folyamodvá
nyok az Esztergomi Méltóságos Főkájjtalanra czimezve a főkáp-
talani erdőhivatalba Esztergomba küldendők. (5) 

Faeladási hirdetmény. 
546 1898. sz. — Bácsfalu brassómegyei község írásbeli 

ajánlati verseny utján eladja a „G" havasi véderdő üzenioszlályá-
ból üzemtervszerüleg kihasználható első öt évi fahozamát 17698 wi3-re 
becsült lucz- és jegenyefenyőt és 696 m3-re becsült bükket esetleg 
31184 m3-re becsült lucz- és jegenyefenyőt és 1960 m3-re becsült 
bükket folyó 1898. évi április 19.-én d. e. 11 órakor a község
házánál. 

A fenyőnek átlagosan 90°/o-a lucz. 



A vágások a Tömös-völgyén vivő országút és vasút mentén 
vannak. 

Zárt írásbeli ajánlatok, melyekhez bánatpénzül 1260 (Ezer
kétszázhatvan) frt készpénz melléklendő f. évi április hó 19-ik 
napjának d. e. 10 órájáig nyújtandók be Bócsfalu község elöljá
róságához (u. p. Hosszúfalu). 

Részletes felvilágosítás nyerhető a község elöljáróságánál, 
vagy a kezelő hosszufalusi m. kir. erdőgohdnokságnál, a hol az 
árverezési feltételek is megtekinthetők. 

Bácsfalu, 1898. márczius hó 18.-án. 
(6) A községi elöljáróság. 

Hirdetmény. 
3029 1898. sz. — Ezennel köztudomásra hozatik, hogy a 

Zernesti városi pagonyban az 1898. évi vágásokból a bikkfahasz-
nálat a mint következik törzsön eladó: 

1. A B I 6 a üzemosztály (Parau Comsóie) a barcza mellett 
fekvén, 16 kat. hold = 2500 m3 Zernesttől 11 kilométernyi távol
ságban. 

2. A B II 12 h. (Muchia padurilor) üzemosztály a királykő 
északnyugati oldalán jobbkézt a barcza mellett 23 kat. hold = 
950 m3 Zernesttől 9 kilométernyi távolságban. 

3. A D I i (Zenoga) a királykő délkeleti oldalán a Propástén 
felül fekve 17.6 kat. hold 500 m3 Zernesttől 6 kilométernyi távol
ságban. 

4. Az A 9 a—h (Valea Turcilor) a barcza mellett (Valea 
grosetului) 94.6 kat. hold 10740 » i 3 - e l Zernestöl 22 kilométernyi 
távolságban. 

Az eladás Írásbeli ajánlati uton történik. 
Venni óhajtók az ajánlatukat f. é. április 15.-ig délelőtt 10 

óráig a polgármesteri hivatalban át kell hogy nyújtsák, hol ugyan
azon nap délelőtti IOV2 órakor az ajánlatok fölbontása megtör
ténik, mely alkalommal az ajánlattevők jelen lehetnek. 

A lezárt ajánlatok 5°/o-os bánatpénzzel, mely a vételár 
10%-ára óvadék fejében felemelendő és azon nyilatkozattal le-



gyének ellátva, hogy az ajánlattevő a neki ismeretes feltételeknek 
ellenmondás nélkül magát alávetni akarja. 

A feltételek a városi erdészeti hivatalban a hivatalos órák
ban 8—12 óráig délelőtt bármikor betekinthetök. 

Brassó, 1898. márczius 12.-én. 
(7) A városi tanács. 

Pályázat erdészi állásra. 
1046/1898. sz. — Késmárk szab. kir. városánál a megüre

sedett erdészi állomásra, melylyel 700 frt évi fizetés, 150 frt lótar
tási átalány, llVa hold szántóföld, szabad lakás az erdészlakban, 
12 öl tűzifa és 6 drb. szarvasmarhára való legelő van összekötve, 
ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. 
§-ának megfelelően okmányolt folyamodványukat folyó évi április 
hó 10.-ig a polgármesteri hivatalnál nyújtsák be; megjegyeztetvén, 
miszerint ezen állomásra csak magyar honpolgárok pályázhatnak 
és hogy a pályázó a magyar, német és tót nyelvbeni jártasságát 
igazolni tartozik, végre, hogy ezen állomás jelenleg a legközelebbi 
megtartandó tisztújításig azaz 1900. évi deczember hó 31.-ig fog 
betöltetni. 

Késmárk, 1898. márczius hó 3.-án. 
(8) A polgármester. 

Pályázat aierdöfelügyelöi állásra. 
17542,1898. sz. — A kir. erdöfelügyelőségek személyzetének 

létszámában egy, a VIII. fizetési osztály 3. fizetési fokozatában 
megüresedett s előléptetés esetén egy, a IX. fizetési osztály 3. fize
tési fokozatában megüresedő aierdöfelügyelöi állásra 1400 frt és 
illetőleg 1100 frt évi fizetéssel s az állományszerü egyéb illetmé
nyekkel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az állam 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 bizonyít-



ványnya], életkorukat és illetőségüket anyakönyvi kivonattal és a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírá
sát hiteles okmányokkal igazolják s az ekként felszerelt kérvényei
ket f. évi április hó végéig és pedig az állam szolgálatában levők 
rendes hivatalos uton a magán szolgálatban levők pedig az ille
tékes főispán utján az alulirt ministeriumnál nyújtsák be. 

Budapest, 1898. évi márczius hó 12.-én. 
(9) Földmivelésügyi ministerium. 

Szabadalmazott magvetóbot 
erdei (és kerti) magvak vetéséhez. (Ismertetve volt az Erd. Lap. 
1897. évi IV. f.) Előnyei: nagy munkamegtakarítás, kényelmes 
kezelés, sikeres munkaeredmény, amikhez a kovácsolt vasból való 
egyszerű szerkezetű eszköz nagy tartóssága járul. 

Ára darabonhint 7 frt. Megrendelések „Gábor Sándor erdész, 
Naszód" czim alatt küldendők. (10) 

Faeladási hirdetmény. 
951,1898. sz. — Türkös brassómegyei község Írásbeli aján

lati verseny utján eladja a „B" üzemosztályának rendes vágásá
ból üzemtervszerüleg kihasználható első 5 évi fahozamot és pedig : 

27.478 m8-re becsült lucz- és jegenyefenyőt és 
570 „ „ bükk fát. 

A fenyőnek, mint egy 65% lucz. A vágásterület a Garcsin-
völgyrc hajló Mozsárpatakán van, Hosszufalutól 3 Icm.-re. 

Zárt Írásbeli ajánlatok, melyekhez bánatpénzül 570 (ötszáz
hetven) forint melléklendő f. évi április hó 23. napjának d. e. 10 
órájáig nyújtandók be a türkösi községi elöljárósághoz (u. p. 
Hosszúfalu). 

Bészletes felvilágosítás nyerhető a községi elöljáróságnál, 
vagy a kezelő hosszufalusi m. kir. erdőgondnokságnál, ahol az 
árverési és szerződési feltételek is betekinthetök. 

Türkös, (Brassómegye) 1898. márcz. hó 20.-án. 
(11) A Jcözséyi elöljáróság. 



Árverési hirdetmény. 
1934,1898. sz. — Nagybereg község tulajdonát képező, vasúti 

állomástól öt kilométerre, törvényhatósági ut mellett lévő erdő 
150 katasztrális holdján cserkéregtermelésre alkalmas 6500 frt 
értékű fát f. év április ötödikén délelőtt 10 órakor nyilvános ár
verésen eladom. Kihasználási idő egy év. Feltételek a község" 
házánál megtekinthetők. 

Beregszász, 1898. márczius 24. 
(12) Elekéi Elemér, 

főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
202/1898. sz. — Kigyós község volt úrbéres közönségének 

tulajdonát képező, vasúti állomástól 4 kilométerre, törvényhatósági 
útvonal két oldalán elterülő, földmivelésügyi minister 3705. számú 
magas rendeletével eladásra engedélyezett 10800 frtra becsült 
cserkéreg-termelésre alkalmas faállományt f. év április negyedikén 
nyilvános árverésen értékesíteni fogom, kihasználási idő 1899. 
április 1.; egyéb feltételek a községházánál megtekinthetők. 

Beregszász, 1898. márczius 24. 
(13) Ékkel Elemér, 

főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
7262/1897. sz. — A bocskói m. kir. erdögondnokság B 

üzemosztályának Nagy-Bánszki nevü erdőrészében 460 o. kat. 
holdnyi területen álló fenyő és bükkfa eladása iránt alólirott m. 
kir. erdöigazgatóság irodájában folyó évi április hó 4-ik napján 
d. e. 11. órakor írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár 81931 frt 74 kr. 
A kellően kiállított és megfelelő bánatpénzzel ellátott aján

latok a fent kitett óráig az alulírott m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtandók be. 

Az árverési és szerződési feltételek az alulirt m. kir. erdő
igazgatóságnál és a bocskói m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők, mely hivatalok az ajánlatok kellékeiről 
is felvilágosítást adnak. 



Utóajánlatok és oly ajánlatok, melyek az árv. és szerződési 
feltételektől eltérő kikötéseket tartalmaznak, tekintetbe vétetni 
nem fognak. 

M.-Sziget, 1898. márczius hó 1.-én. 
(14) M. kir. erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 
629/1898. sz. — A dalboseczi m. kir. erdőgondnokság „B" 

üzemosztályát képező ponyászkai erdörész 1 tag 1—10 osztag-
jaiban mintegy 825*1 k. holdon öt évi időszak alatt, üzemterv 
szerint szálalás utján kihasználható s évenként körülbelül 4200 m3-t 
kitevő jegenyefenyő haszonfának mintegy 400 mA hárs, juhar és 
kőris haszonfának, mintegy 700 m3 hárs, juhar és kőris tűzifának 
és mintegy 8800 m 3 bükkfának tövön való eladása iránt az orsovai 
m. kir. erdőhivatalnál 1898. évi április hó 20. napján d. e. 10 
órakor zárt irásbeb ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni. 

A jegenyefenyő, hárs, juhar és kőris haszonfa kikiáltási ára 
m3-enkint 2 frt, a bükkfa, valamint a hárs, juhar és kőris tűzifa 
kikiáltási ára ws-enkint 12 kr. 

Vásárló köteles 1898. évi július hó 1-től 1903. évi május hó 
végéig a panyászkai két keretű müfürészt és tartozékait, valamint 
88 1 2 0 0 hold rétet is kibérelni s ezekért a szerződési feltételekben 
megállapitott 500 frt, illetve 150 frt évi bért fizetni. 

Az ivenként 50 kros bélyeggel és 2500 frt bánatpénzzel 
ellátott írásbeli zárt ajánlatok, melyekben a megajánlt köbméteren
kénti vételár számokkal és hetükkel tisztán kiírandó, valamint az 
is kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési felté
teleket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, az árverés 
megkezdése előtt az orsovai m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be, 
a hol az árverési és szerződési feltételek is megtekinthetők. 

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

(15.) Orsovai m. kir. erdőhivatal. 



Faárverési hirdetmény. 
Szepesvármegye, gölniczbányai járás, Kluknó község volt 

úrbéresei erdejében az „A" üzemosztály 1899.—1907. évekre 
terjedő soronkivüli kihasználásra engedélyezett 8*9 kat. hold kiter
jedésű vágásaiból az 1954 (Ezerkilenczszázötvennégy) tömköbméterre 
becsült összes jegenyefenyő haszonfa tövön eladandó lévén: ezen 
fa szóbeli árverés uiján történendő eladására határnapul f. évi 
április hó 6-ik napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki és pedig 
fentnevezett község iskolahelyiségében. 

Árverezni szándékozók tartoznak az árverés megkezdése 
előtt 500 azaz ötszáz o. é. forintot — készpénzben — bánat 
pénz fejében letenni. 

Határozottan kijelentetik, hogy utóajánlatok el nem fogad
tatnak. 

A faeladás egyéb feltételei alant irt ordögondnokságnál és 
fentnevezett község elöljáróságánál tekinthetők be. 

Gölniczbányán, 1898. márczius 15-én. 
(16.) M. kir. erdögondnokság. 

Erdészeti gyakornok, 
de csak is olyan, ki akadémiát sikeresen végzett, nőtlen, alkalma

zást nyer. Huszár Bélánál, (Keszeg, vácz mellett.) (17) 

40.000 db. akácz-csemete 
1—2 éves megvételre kerestetik; esetleg kisebb mennyiség is át
vétetik. Szives ajánlatokat kér az eladási ár és hely meg

nevezésével 
a Rimamurány-Salgó- Tarjáni 

vasmii-részvény-társaság Erdészete 
(18) Bima-Brézón Gömörmegye. 



Pályázat erdööri állomásra. 
833,1898. sz. — Az alulirt in. kir. erdőhivatal kerületében 

megüresedett egy I-ső, egy Il-ik, egy III. osztályú főerdöőri, vala
mint egy I-ső, egy Il-od, két Ill-ad és egy IV-ed osztályú erdő-
őri, előléptetés esetén megfelelő számú alacsonyabb osztályú fő
erdöőri, illetve erdööri állomásra 480 frt, 420 frt. 360 frt, 350 frt, 
300 frt, 270 frt, illetve 240 frt évi hérrel az egyéb állományszerü 
illetményekkel pályázat nyittatik. 

Erdööri állomásra pál\rázók az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. 
§-ban követelt erdööri szakvizsga letételét okmányilag igazolni és 
ugy ezek, valamint az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni 
kivánók ezenkívül erős és ép testalkatukat, különösen jó látó, 
beszélő és halló képességöket, kincstári erdészeti orvos, vármegyei 
főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, 
valamint életkorukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal; 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
bírását okmányokkal kötelesek beigazolni. 

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó évi április 
hó 19-ig az alulirt m. kir. erdőhivatalnál a pályázók elöljáró ható
ságaik, esetleg illetékes szolgabírói hivatalaik utján nyújtandók be. 

Hiányosan felszerelt kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Soóvárott, 1898. évi márczius hó 24-én, 
(19) M. Jcir. erdöhivatal. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Állami erdészjelölt 
állomást óhajt cserélni. Czimet megmondja az Erd. Lapok kiadó

hivatala, (20) 

Faeladási hirdetmény. 
Ezennel közhírré tetetik, hogy folyó év április hó 9.-én a 

brassói belvárosi görög nemzeti egyház tulajdonát képező Pojana 
marulni (Almás mező) község határán fekvő „Branista" nevü erdő-



részben kijelölt 1916-37 m 3 tölgyfa 3832 írt 74 krra becsült, 
128 m3 bükk, 77 m3 gyertyán, 41 m 3 nyár- és 28 m3 nyirfatömeg 
178 frt 10 kr, összes becsár 4010 frt 84 kr o. é. zárt ajánlat 
mellett a becsáron alul is fog eladatni. 

írásbeli zárt ajánlatot 10°/'o bánatpénzzel az igért összegről 
avagy elfogadható értékpapírokkal ellátva folyó év április hó 9-én 
d. e. 11 óráig az egyházközség irodahelyiségben (Lópiacz 12. h. 
sz. a.) a délelőtti hivatalos órákban beadandók, a hol a becslési 
jegyzet, valamint az eladási feltételek betekinthetek. Később be
érkezett ajánlatok el nem fogadhatók. 

Brassó, 1898. márczius hó 25.-én. 
(21) A brassói belvárosi szt.-háromságról czimzett 

görög nemzeti egyház gondnoksága. 

Fürészáru eladási hirdetmény. 
1308/1898. sz. — Alólirott m. kir. erdöigazgatóság ezennel 

közhírré teszi, hogy az úgynevezett budapesti iparműfából a sziget
kamrai gőzfürészrakhelyen készletben levő jó minőségű 1889 — 
1896. évi termelésekből származó 

401 m3 fenyő fürészáru m8-ként 16 frt, 
40 „ tölgy „ „ 28 frt, 

444 „ bükk ., „ 17 frt, 
140 ,, juhar ,, ,, 17 frt, 
57 „ gyertyán „ „ 24 frt, 

kikiáltási ár mellett való eladása iránt 1898. évi április hó 18-án 
d. e. 10 órakor 11-ik Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. Verse
nyezni kívánók felhivatnak, hogy ivenkint 50 kros bélyeggel és a 
megajánlott egész vételár 10%-ának megfelelő óvadékkal ellátott 
zárt Írásbeli ajánlatukat, a melyben a megajánlott köbméteren
kinti ár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó, legkésőbb az ár
verés napjának d. e. 10 óráig ezen erdőigazgatósághoz benyújtsák. 

Ajánlatok nem csupán az egész famennyiségre, hanem fane
menként és részletenkint a termelési évek szerinti fürészárukra is 
tétethetnek. 

Utóajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. 



Az árverési feltételek alólirott erdőigazgatóságnál, bustya
házai erdöhivatalnál, és a bocskói faraktárgondnokságnál a hiva
talos órák alatt megtekinthetők. 

M.-Sziget, 1898. márczius hó 14. 
(22) M. Jcir. erdőig azyatósáy. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 
A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. minister urnák 1896. 

évi október 25-én 62172/1. 2. szám alatt kelt engedélye alapján 
közhírré tesszük, hogy a kézdi-polyáni róm. kath. egyház tulajdo
nát képező 31 "59 kat. hold erdőterületen található összes haszon-
és tüzifa-tölgyfa 18.000 forint kikiáltási áron folyó évi április hó 
27-én délelőtt 10 órakor Háromszékmegye Kézdi-Polyán község
házánál tartandó Írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános árverezésen eladjuk. 

A becsár 10%-a az árverezés megkezdése előtt bánatpénzül 
az árverezést vezető bizottság kezéhez leteendő. Feltételek a lel
készi hivatalnál megtekinthetők. 

K.-Pólyán, 1898. márczius hó 22-én. 
Györyy János, Fejér Endre, 

gondnok. lelkész. 




