
Hirdetö-mellétlet az „Erdészeti Lapot" 1900. évi VI. fizetéhez. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 
Díjszabályzat Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan 

(80) fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 4 1 
egész 60-ik sorig, soronkint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenkint negyven (40) fillér 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Egyetemes bnsszóla-műszereket 
és erdei busszólákat 

W f o p t i k a i t á v o l s á g r n é r é s s e l 
Ar S S írttól felfelé. 

Mérő-asztalokat nézgésvonalztfkkal , mérő
sza lagokat , faatlaltfkat, rajzeszközöket , tertt-
letmérőket (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készit a legpontosabb kivitel biztosításával 

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

Béct, (I., Kohlmarkt 8.) 
Kimeritö illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (1.) 

L. faiskolája 
EaTimschulenweg, Berlin mellett. 

— K i t e r j e d é s e : 3 5 0 k a t . h o l d . — 
Nagy készlet gyümölcsfákban, mindenféle alakban (magas 
és félmagas törzsek, redélyfák, gulanövésüek, sövények 
stb.) rózsák, sorfák, díszfák és cserjék, bogyós 
gyümölcsök, gyümölcsfa-alanyok, erdei csemeték, 

szamócza és spárgapalánták, virághagymák. 
Árjegyaék ingyen és bérmentve, zzzzzzzzzzz 

' (2 V I . 1) 



Minden erdőgazdaságban ajánlatos a Hundt-féle ál talános 
gyorskóbözó-táblát (sor- és rovatkereszteződés nélkül) beszerezni, a 
melylyel óránként 1000 köbtartalom határozható meg. 

Ezt a bámulatosan gyorsan és biztosan leolvasható tábláza
tot, mely rendkívül nagy méreteket ölel fel (31 m. hosszig deczi-
méteres, azonfelül 36 m.-ig xk w.-es fokozatokban 130 cm. átmé
rőig) s a melynek használata Németországban már többfelé hivatalo
san elrendeltetett és a nagyobb üzemeknél mindenütt alkalmazásban 
áll, a földmivelésügyi m. kir. ministerium az összes kincstári erdő
hatóságoknak figyelmébe ajánlotta. (1899. évi 4260. sz.) 

Ezen czélszerü táblázatot eredeti összeállítása és legújabb ki
állítása által teljes áttekinthetőség, tiszta nyomás és kellemes 
világoszöld színezés mellett a lehető legkisebb alakban sikerült 
előállítani (4 kettős lap 39/35 cm. hosszal és szélességgel.) Ára 
vászonra húzva 5 korona a postaköltségen kivül. Kapható Rúnát 
József kir. erdésznél Schaldingban, Passau mellett, Bajorország. 
Mutatványpéldányok ingyen és bérmentve küldetnek. (3) 

3 6 éves erdész, nős, magas erős növésű, kiszolgált egy éves 
önkéntes katona, ki az erdészeti intézetet (Eulenburgban Morvaor
szágban) jó sikerrel végezte, az erdészeti teendőket ugy az irodai 
mint gyakorlati téren kitűnően érti, az erdei felvételeket illetve 
üzemterveket képes önállóan készíteni, a vadászatnak minden 
ágazatában otthonos és kitűnő lövő, németül, tótul, románul és 
szerbül beszél és jelenleg egy nagyobb uradalomnál mint főerdész 
alkalmazva van, erdészeti hivatalnoki állást keres, a mely jövőjét 
biztosítja. 

Megkeresések az Erdészeti Lapok kiadóhivatalának. Főerdész 
36. jelige alatt. (4. III . 2) 

Szakiskolát végzett és az erdőőri vizsgát jó sikerrel letett 
erdöör állást keres. Ajánlatok e lapok kiadóhivatalához intézendők. 

(5) 

Hirdetmény. 1759,1900. sz. — Ezennel közhírré tétetik, hogy 
Szebenvármegye szerdahelyi járásához bekebelezett Omlás község 



erdejében « A » üzemosztály II—9-ik osztagában 16.32 kat. holdnyi 
kiterjedéssel biró területen 3488*35 tm 3 tölgyfa és 233" 11 tm 3 bükkfa 
mennyiség a földmivelésügyi m. kir. ministerium 71658,899 számú 
magas engedélyezése alapján 1900. évi június hó 28-án d. e. 10 
órakor Omlás község irodai helységében nyilvános árverés utján a 
legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Az árverés szóbeli, de ennek megkezdése előtt az 1 koronás 
bélyeggel és 10°/o-os bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok is el
fogadtatnak. 

A kikiáltási ár 20,37472 korona. 
Minden árverezni szándékozó köteles a kikiáltási árnak 10%-át 

készpénzben vagy óvadékképes papirokban az árverés megkezdése 
előtt letenni. 

A további feltételek a járási főszolgabírói irodában valamint 
a szerdahelyi m. kir. jár. erdögondnokságnál betekinthetők. 
Szerdahely, 1900. évi május hó 30-án. A járási főszolgabíró. 

(6) 

Versenytárgyalási hirdetmény. 2391/1900. sz. — A zsarnóczai 
m. kir. erdöhivatalhoz tartozó összes erdőgondnokságokban az 
1901. évtől 1905. évig, tehát öt éven át kihasználás alá kerülő 
bükkmüfa az alólirolt m. kir. erdőhivatal irodájában f. évi július 
hó 4-én délelőtt 10 órakor nyilvános zárt Írásbeli versenytárgyalás 
utján eladatni fog. 

Kikiáltási ár tömörköbméterenkint 4 korona. 
A szabályszerűen szerkesztett Írásbeli ajánlatokhoz 1000 korona 

bánatpénz csatolandó. 
Vevő tartozik a gyertyánfai és a dallosi két vizifürészt egyen

ként évi 200 korona bér mellett bérbe venni. 
A versenytárgyalási és szerződési feltételek az alólirott m. 

kir. erdőhivatalnál megtekinthetők, ütóajánlatok el nem fogad
tatnak. Zsarnóczán 1900. évi június hó 1-én. M. Jcir. Erdöhivatal. 

(7) 

Pályázat erdööri ál lásra. 688 1900. sz. — A znióváraljai 
egyetem alapítványi uradalmi erdőgondnoksághoz tartozó „papir-
malmi" I. számú, évi 480 korona fizetés, szabad lakás, 18 ürm. 



kemény dorong tűzifa, két hold föld s a szabályszerű legeltetés 
élvezetével egybekötött IV. osztályú erdöőri állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Pályázok felhivatnak, hogy az 1879. évi X X X I . t. ez. 37. 
§-ában követelt szakképzettségüket, állami szolgálatba újonnan be
lépni kívánók pedig ezenkívül erős, ép testalkatukat, különösen 
jó látó-, halló- és beszélő tehetségüket megyei főorvos vagy honvéd
orvos által kiállítandó bizonyitványnyal; továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban va ló tökéletes, a tót nyelvnek 
pedig a szolgálatban megkívántató szóbeli bírását igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi augusztus hó l-ig alól-
irott erdögondnokságnál nyújtsák be. Znióváralján, 1900. évi jun. 
hó 6-án. M. kir. közalap, erdögondnokság. (8) 

Pályázat i hirdetmény. 937/1900. sz. — Kis-Szeben szab. kir. 
városnál (Sárosm.) elhalálozás folytán egy erdőőri állomás meg
üresedvén, erre ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állással egybekötött javadalmazás, melylyel nyugdíj is 
jár, a következő: 

a) évi 640 K. készpénz, b) természetbeni lakás, c) 5 (öt) 
kat. hold földilletmény, d) 36 ürköbméter fenyő-tüzifa, e) 2 drb 
fejőstehénre és 2 drb növendékmarhára nyári erdei legelő, esetleg 
6 drb sertésre makkoltatás. 

Pályázók felhivatnak, hogy az eddigi szolgálatukat, az 1879. 
évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt minősítésüket, ép, erős test
alkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélő tehetségüket, továbbá 
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes, a 
tót nyelvnek pedig a szolgálatban megkívántató szóbeli bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket f. évi július hó 10-éig 
a városi tanácshoz adják be. Az állás f. évi augusztus hó 1-én 
elfoglalandó. Kis-Szeben, 1900. évi június hó 5-én. Eiszelt Antal, 
polgármester. (9) 

Pályáza t erdötiszti á l lásra . 1226 1900. sz. — Gróf Almássy 
Dénes ur ő méltósága hitbizományi uradalmai erdőségeinél egy 
az elméleti szakteendök ellátására rendszeresített erdészellenőri 
állás betöltendő. 



Az állás évi 1500 korona törzsfizetés s átlagos számítással 
évi 500 koronára tehető jutalék, egy bútorozott szobából álló lakás 
s 12 ürköbméter hasáb tűzifa illetménynyel javadalmaztatik. 

Megkívántatik a selmeczi erdészakadémiának sikeres elvég
zése s az erdészi szolgálatra való testi képesítettség. 

Az erdészi államvizsga sikeres letétele után fizetés, valamint 
kedvező esetben fokozatos előléptetés biztosíttatik. 

Az állás azonnal elfoglalandó. (10) 

Pályázat erdógyakornoki 'á l lásra. A nagyváradi 1. sz káptalani 
uradalomnál egy erdőgyakornok állása megüresedett. Az ezen 
állásra pályázók felhivatnak, hogy keresztlevéllel és záradékolt 
indexxel ellátott s a főt. Káptalanhoz czimzett kérvényeiket leg
később a f. évi augusztus hó 20-ig hozzám beküldjék. 

Az állás 300 frt fizetéssel, lakással és élelmezéssel van 
egybekötve, s kineveztetés után azonnal elfoglalandó. Kelt Nagy
váradon Sal Ferencz-utcza 804. szám, 1900. évi június 8-án. 
Török László, urad. eráömester. (11) 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Hirdetmény. 1332 1900. szám. — Felsőbánya sz. kir. város 
tulajdonát képező s az .4) üzemosztály I. és II. vágássorozatában 
az 1897—1907. évi fél forda szakra esedékes és kihasználandó 
vágásterületeken 302 -60 kataszteri holdon levő 42,872 m 3 bükk és 
1065 m. tölgyfa 1900. évi július hó 17. napján d. e. 10 órakor 
Felsőbányán a város tanácstermében írásbeli zárt ajánlatokkal 
összekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Utóajánlat figyelembe nem vétetik. 
Kikiáltási ár a bükkfánál köbméterenként 40 fillér, a tölgy

fánál pedig 10 korona, vagyis 36,798 korona 80 fillér; ezen összeg
nek 10°<o-a bánatpénz. 

Az árverési feltételek Felsőbánya sz. kir. város tanácstermé
ben a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az írásbeli zárt ajánlatok az árverés napján d. e. 10 óráig 



lesznek az árverető bizottsági elnök, Farkas Jenő polgármesternek 
átadandók. Kelt Felsőbánya sz. kir. város tanácsának 1900. év 
június hó 9.-én tattott üléséből. Farkas, polgármester. (12) 

Árverés i h i rdetmény. A borsai határ „Csizla" dűlőjében az 
itteni közbirtokosság tulajdonát képező, eladásra 3 évi használatra 
engedélyezett 382"50 kat. hold területen 32,700 köbméterre becsült 
épület és müfának alkalmas lucz- és jegenyefenyő-törzsek, folyó 
év július hó 1-én d. e. 10 órakor Borsán (Máramaros) a község
házánál nyilvános szó- és Írásbeli árverésen el fognak adatni. A 
fent jelzett területen lévő fakészlet előleges szakértői becslés szerint 
köbméterenként 2 K. 20 fillérben kiáltatik ki, mely összegnek 
10°, Ü, vagyis 5000 K. bánatpénz gyanánt árverést vezető kezeihez 
az árverés megkezdése előtt készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban leteendő. 

írásbeli zárt ajánlatok, melyekben árverelő kijelenteni tarto
zik, hogy az árverési feltételeket ismeri és magát azoknak alávet 
csak az árverés megkezdése előtt fogadtatnak el. 

Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
A z árverési feltételek Borsa községházánál és a f.-visói m. 

kir. járási erdőgondnokságnál (F.-Visón) a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. Borsa, 1900. évi június hó 10.-én. A borsai köz
birtokosság bizottsága. (13) 

Bükkfae ladás i h i rdetmény. 1929 1900. szám. — Melynél fogva 
közhírré tétetik, hogy az alulirt hivatal kerületében fekvő, a 
csornoholovai és dubrinicsi erdőgondnokságoknak a Lyutyánka 
folyóra hajló, 4229"4 kat. holdnyi bükköserdőiben levő mintegy 
594,637 ürm 3 tüzifaanyagnak 13 évi részletekben leendő kihasz
nálása mellett való eladása iránt folyó évi július hó 4-ik napján 
d. e. 11 órakor az alulirt hivatal tanácstermében a második zárt 
ajánlati tárgyalás fog megtartatni. 

A kikiáltási ár 220,857"09 korona, a bánatpénz pedig 5000 
(ötezer) korona. 

Bővebb felvilágosítást alulirt hivatal ad. Ungvárt, 1900. évi 
június hó 5-én. M. kir. föerdöhivatal. (14) 



Pályázat erdööri á l lásra . 534/1900. sz. — A munkácsi gör. 
kath. püspökségnek görömböly-tapolczai erdejénél egy erdööri 
állás megüresedvén, ezen állásra pályázat hirdettetik. 

Javadalmazás : 300 korona készpénzfizetés, 120 korona ruha
átalány, 16 köböl rozs, 4 köböl buza, 28 » i 3 vegyes tűzifa, 2 hold 
földilletmény, szabad lakás, faeladási jutalék és jogosultság két 
tehén tarthatására. 

Pályázni kivánók felhívatnak, hogy sajátkezüleg irt kérvé
nyüket, az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában körülirt szakképzett
ségüket igazoló okmány, keresztlevél, erkölcsi bizonyítvány, jó 
látó-, halló- és beszélő-képességüket igazoló orvosi bizonyítvány, 
végül eddigi szolgálatukra vonatkozó szolgálati bizonyítványuk kí
séretében f. évi július hó 20.-ig tek. Nádpataki László püspök
uradalmi jószágfelügyelő úrhoz Miskolczon, lehetőleg személye
sen nyújtsák be. Megjegyeztetik, hogy ezen állás lehetőleg azon
nal, de legkésőbben f. évi szeptember hó l-ig okvetlenül betöl
tendő lesz. Miskolcz, 1900. június hó 15. Szalay József, m. kir. 
föerdész. (16) 





A „Pátria" i r t . vállalat és l y u l t i részvény-társasáénál 
Budapest, Köztelek 

a következő gazdasági szakmunkák olcsón beszerezhetők: 

GAZDASÁGI SZÁMVITELI NAPTÁR 1900. évre. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület kiadásában czimmel egy díszesen s teljesen vászonba kötött, 
naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal ellátott nagy alakú egyszerű 
számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész 
éven át használhat. Ára diszesen bekötve 75 kr., portómentes megküldéssel 
85 kr. 

BAROMFI HIZLALÁSA és a hizott baromfi értékesítése. Irta: az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület megbízásából Hreblay Emil állatteny. magy. 
kir. felügyelő. 45 szövegközti képpel, csinos vászonkötésben. Ára portó
mentes küldéssel 85 kr. 

AZ ÚJLAKI URADALOM ÜZLETI BERENDEZÉSE az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" kiadásában, a „Köztelek" szerkesztősége által kitüntetett pályamű 
Két tábla hat ábrával. Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes uradalom 
üzleti ágának jövedelmezőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonat
kozó részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos könyv, ára portómentes 
megküldéssel: 55 krajezár. 

EGYSZERŰ GAZDASÁGI SZÁMVITEL. Irta: Suschka Richárd, a magyaróvári 
gazd. akadémia intézője. Az 0. M. G. E. által 1000 frt pályadíjjal koszorú
zott pályamű. Bolti ára csinos vászonkötésben 3 frt. Kedvezményes áron 
portomentes küldéssel csinos vászonkötésben 2 frt 30 kr. 

A SERTÉS JAVÍTÁSA ÉS HIZLALÁSA gazdák és hizlalók használatára. Irta: 
K. Ruffy Pál uradalmi főtiszt. Ára portómentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

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

KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR. Megjelenik minden évben. Szerkeszti Rubinek Gyula 
és Szilassy Zoltán az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. Ára 1 frt 60 kr. 

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

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

AZ UTMESTEREK KÉZIKÖNYVE javított és bővített kiadása. A kereskedelem
ügyi m. kir. minisztérium megbízásából. Ára portómentes küldéssel 1 frt 40 kr. 



Az „Erdészeti Lapok" 1900. évi VI. füzetének tartalma. 
Oldal 

Még néhány szó a Bakony kopárainak befásitásáról. Irta : Havas Ágoston, 
urad. erdömestor.... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 

A liptó-ujvári tanningyár. Irta : Clement Károly, m. kir. erdészjelölt . . . 469 
Összenőtt fák. Irta : Hajdú János, m. kir. főerdész . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 
E g y e s ü l e t i k ö z l e m é n y e k : Az Országos Erdészeti Egyesület 

1900. évi június hó 5.-én tartott rendes választmányi ülésének 
jegyzökönyve . . . . . . . . . — . . . . . . . . . ._. . . . 493 

I r o d a l m i s z e m l e : A vámpolitika és Alsó-Ausztria erdőgazdasága. 
— A szines fény hatása a növényekre (Kiizdy Árpád) _. 559 

Madárvédelem. Az Országos Állatvédő Egyesület 1900. évi febr. hó 15.-én 
tartott közgyűlésén előadta Hcrmann Oltó — — .. . 562 

H i v a t a l o s k ö z l e m é n y e k : I . Felhívás az állami erdötisztek gyer
mekcinek nevelését segélyzö alapból kiosztandó segélyek ügyében. 
— II. Felhivás a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák 
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