
HMetö-melléftt az „Erdészeti Lapok" 1884. évi I füzetéhez. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronként negyven 
(40) krajczár, az erre következő husz (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 u tazók
nak, vadászoknak 

t i s z t e k n e k 

é s másoknak . 
Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz

közök, 
különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

Bécs , Ottakring 
Fes tgasse 11 /13 . GASSER L IPÓ T R a k t á r Bécs , 

I. K o h l m a r k t 8. 

fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 
szállíttatnak. 

Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

P á l y á z a t . 
3703. sz. Hivatkozva f. év áprilhó 30-án 1616/884. sz. a. kelt 

pályázati hirdetményünkre, Szászsebes városának erdőmesteri és evvel 
egyesült mérnöki állomás betöltésére ujolag pályázat nyittatik. Az évi 
fizetés 800 frt, lótartási átalány 200 frt, fajutalék 12 öl, napidija 
közelebb részekben 1 frt, a többiekben 2 frt. 

A folyamodványok f. é. novemberbe 7-éig az alólirt tanácshoz 
beküldendők. 

Szászsebes, 1884. októberhó 19-én. 
A városi tanács. 



Kincstári és urodalmi 

erdőtisztek és erdőőrök 
részére akár 

" t e l j e s e g - y e n r u l i á k a t 
akár pedig 

e g y e s d a r a b o k a t 
valamint az 

egyenruházatihoz tartoz ó egye s részeket 
csakis valód i 

tartós minőségben szállít jótállás mellett 

T I L L E R MÓ R ós T E S T V É R E 
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 j e g y z é k e t k í v á n a t r a k ü l d ü n k . 

Mindennemű 

erlüszti és Katonai epeamba, vaiász- és cifilrnaa 
legjutányosabb árak mellett megrendelhető 

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

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

Budapest, 
Haas-féle palota, Gizella-tér 1. szám. 



ni 

Erdei boussolákat, 
tájoló eszközöket, theodolitokat, 

szintező eszközöket, 
mérő asztalokat, távcsöves vonal

zókat, 
térmérőket (planiméter), mérőszala

gokat, méröléczeket, 
f a - á t l a l ó l s a t , 

s általában mindenféle 

felmérési eszközöket , 
a legpontosabb szerkezetben szállít 

N e u h ö f e r és f i a 
cs. kir. udvari optikus és mechanikus, 

Bécs, Kohlmarkt, 8 . szám. 
(Műhely: V. Schlossgasse, 1.) 

Árjegyzék bérmentve ingyen küldetik, a szokásos eszközök készletben tartatnak. 
Javítások elfogadtatnak és pontosan teljesíttetnek. 

P á l y á z a t o k . 
A vág-sellyei közalap, ker. erdőhivatal kerületében egy 250 frt 

fizetés, 17 ürköbmt. I-ső oszt. kemény dorongfa járandóság, termé
szetbeni lakás, esetleg szálláspénzzel javadalmazott II. osztályú erdő
védi állomás megüresedvén, az ezért pályázni óhajtók nyújtsák be 
ebbeli kérvényeiket az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §. követelte kel
lékekkel és még egészséges s erős testalkatáról tanúskodó orvosi 
bizonylatát felszerelve f. évi októberhó utoljáig az alulirt erdőhiva
talhoz. — Sellyén, 1884. év októberhő 7-én. 

Közalapitv. ker. erdőhivatal. 
Nóvák József, 

kerületi erdőmester. 



„Tiszólcz" nagy községben megüresedett erdészi állomásra pályá
zat hirdettetik. Javadalmai a következők: 

1-ször, 550 frt évi fizetés (ötszázötven forint); 
2-szor, szabad lakás kerttel; 
3-szor, 36 ürköbméter tűzifa, házhoz szállítva; 
4-szer, 11 hold hegyi kaszáló, „ P i l a i " szomszédos határban, 

és 3 szarvasmarhának szabad közös legelő; 
5-ször, erdei kártérítésekből. 
Megengedtetik a megválasztott erdésznek, hogy külön díjazás 

mellett a szomszédos „Pila", „Hacsava" és „Klenócz" községeknek 
erdeit kezelhesse, mint az eddigi erdész is. 

Tartozik a megválasztott erdész „Tiszólcz" nagy község tulaj
donához tartozó, s a tiszólczi, pilai, hacsavai határokban fekvő, ugy 
szintén az úrbéresek erdeit kezelni. Ezen állomásért pályázók köte
lesek folyamodványaikat, melyekben az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. 
§-ában előirt szakképzettségüket kimutatni tartoznak — legkésőbb f. 
évi november 15-ig városi elöljárósághoz benyújtani. — Megkíván
tatik a pályázóktól, hogy a magyar és tót nyelvben, ugy írásban, mint 
beszédben tökéletesen jártasak legyenek. 

Tiszólczon, Gömörmegye, 1884. október 10-én. 
Szmik János, 

város bírája. 

216. szám. A német-lipcsei közbirtokosság részéről egy erdész
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomás javadalmai követ
kezők: 1-ször, évi fizetés 700 frt; 2-szor, 100 frt lakbér; 3-szor, 15 öl 
2 lábnyi hosszú puha tűzifa; 4-szer, 2 ló- és 2 tehén számára szabad 
közös legelő; 5-ször; a közbirtokossági ügyekben járó, határon kivül 
eső utazásra szükséges előfogatok. Ezen állomást elnyerni óhajtók 
felhivatnak, miszerint kellő bizonyítványokkal felszerelt kérvényeket 
folyó év deczemberhó 31-ig a német-lipcsei előljáróságoz küldjék be. 
Posta helyben. A közbirtokosság nevében : 
2—3 Bodiczky Dániel, 

biró. 



10.243. szám. Brassó város közönségénél üresedésbe jött évi 
1.000 frtnyi fizetéssel, 200 frt lakpénzzel, 300 frt utazási és napidíj 
átalánynyal és 48 ürméternyi bükkhasábfa összekötött és élethossziglan 
betöltendő erdőrendező (Forsttaxator) állomásra ezennel pályázat 
nyittatik. 

Ezen állomásra pályázni óhajtók felhivatnak, miszerint az 1879. 
évi XXXI. törv.-czikk 36. §-ában előirt minősitvénynek bemutatásán 
kivül keresztlevél által mutassák be, hogy a 40-ik évet be nem töl
tötték, tiszti orvosi bizonyítvány által, hogy erős testalkatúak és 
tökéletesen egészségesek, végül, hogy feddhetlen életűek. 

Továbbá legalább egy hat évi erdészeti gyakorlat, a felmérési, 
terv és térrajzban való jártasság bemutatandó, úgyszintén egy saját-
kezüleg készített tervrajz előterjesztendő. 

A kellőleg felszerelt folyamodványok folyó évi novemberhó 15-ig 
ezen tanácshoz benyújtandók. 

Brassó, 1884. szepterhó 20-áu. 
A városi tanács. 

3075. sz. Alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében egy IV-ed 
osztályú erdőőri, egy Ill-ad osztályú erdőlegényi és egy Ill-ad osz
tályú erdőszolgai 200 frt, illetőleg 150 és 120 frt évi bér és az 
erdőőri és legényi állomásoknál a szabályszerű mellékilletményekkel 
javadalmazott állomásokra pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint sajátkezűiét irt és az erdőtör
vény értelmében kellőleg felszerelt kérvényeiket folyó évi novemberhó 
15-ig alulirt hivatalnál nyújtsák be. 

Soóvártt, 1884. október 1-én. 
M. kir. főerdőhivatal. 

1885. januárhó 1-től alulirt uradalomnál egy „körerdész" alkal
mazást nyer. Az erdőőri képesítést igazoló bizonylaton felül a magyar 
és tót nyelv birása megkívántatik. Pályázók az uradalom központi 
hivatalához czimezzék ajánlataikat. 

Aranyos-Maróth, 1884. szeptemberhó 6-án. 
2 — 3 Gróf Migazzy Vilmos aranyos-maróthi uradalma. 



4530. sz. Ezen erdőigazgatóság kerületében egy I., egy II. és 
előléptetés esetében öt IV. osztályú erdőőri, 350, 300, illetőleg 200 frt 
évi bérrel, két L, előléptetés esetében két II., illetőleg III. osztályú 
erdőlegényi 200, 180, illetőleg 150 frt évi bérrel s egyéb állomány
szerü illetményekkel javadalmazott állomásra pályázat nyittatik. 

Erdőőri állomásra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 37. §-ban felsorolt kellékeket, azonfelül valamennyi az 
államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók ép erős testalka
tukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdé
szeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket f. é. deczember 10-ig az alulirt beszterczebányai erdőigazga
tóságánál nyújtsák be. 

Beszterczebányán, 1884. októberhó 12-én. 
M. Jcir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

57.756. szám. A központi hálózatunk részére szükséges épület
es vágott fákat a jövő 1885. évre, kedvező viszonyok mellett esetleg 
három egymás után következő évre is biztosítani óhajtván, ez iránt 
nyilvános pályázatot hirdetünk. 

Az ajánlatok f. évi novemberhó 22-éig beterjesztendők, bánat
pénz pedig f. évi novemberhó 21-éig teendő le. 

A részletes pályázati feltételek, nemkülönben a szükséges meny-
nyiségekről és méretekről vonalonként szerkesztett jegyzéket, úgy
szintén a szállítási feltételek anyag- és leltár kezelési szakosztály
unknál, továbbá a losonczi, szolnoki, miskolczi, szabadkai, kolozsvári 
és aradi üzletvezetőségünknél megtekinthetők vagy ugyanott megsze
rezhetők. 

Kelt Budapesten, 1884. évi október hóban. 
A m. Jcir. államvasutak igazgatósága. 



1.615. szám. Bazin szab. kir. városánál üresedésbe jött s évi 
600 frt fizetés (mely évi fizetés 3 évi sikeres szolgálat után 800 frtra 
leendő megjavítása kilátásba helyeztetik), 24 ürméter tűzifa, s minden 
az árverés utján az erdőben eladott egy-egy ürméter után számítandó 
(2^2) két és fél krajczár járandóság (Accidenz) erdőben szabad lakás 
javadalmazással egybekötött erdőtiszti állomás (erdészi czimmel) betöl
tése végett ezen város képviselő testületének 1884. évi októberhó 
9-én tartott közgyűlésében hozott ĵp-̂ — szám alatti határozata foly
tán ezennel pályázat hirdettetik. 

A kezelendő városi erdő 2126 katast. hold kiterjedésű. 
A pályázó az 1879. évi XXXI. t.-cz. értelmében köteles ki

mutatni : 
1. hogy magyar állampolgár, 2. hogy az erdészeti tanfolyamot 

elvégezte, illetve, hogy az erdészeti államvizsgát belföldön sikeresen 
letette, ezenfölül 3. az eddigi alkalmazást és gyakorlati minősítését, 
végre 4. erkölcsi és születési bizonyítványát. 

Az 50 kros bélyeggel ellátott s kellően felszerelt folyamodvá
nyok e város polgármesteri hivatalánál 1884. évi deczember 31-ig 
benyújtandók. 

Bazin, 1884. évi októberhó 27-én. 
Bazin város polgármesteri hivatala. 

Gróf Dégenfeld Gusztáv téglási uradalmában egy erdészsegédi 
állomás betöltendő. 

Föltételek : a magyar erdészeti akadémiának sikeres elvégzése, 
a magyar nyelvben való jártasság és erdészmérnöki teendők ismerete. 

Fizetés egyelőre 200 frt készpénz, lakás, fűtés és egy tiszti 
háznál természetben kiszolgáltatandó élelmezés. 

Az illető szorgalma és szakértelmétől függ további fokozatos 
előmenetele. 

A bizonyítványokkal ellátandó pályázatok alulirt számvevői iro
dába küldendő. 

Kelt Tégláson (Debreczen mellett) posta- és vasúti állomás 
1884. október 28. 

Kerekes István, 
urad. számvivő. 



2535. szám. Az alulirt erdőhivatal kerületében egy X. rang
osztályba sorozott, 600 forint évi fizetés és mellékilletményekkel java
dalmazott erdészi állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomásra pályázni kívánók felhivatnak, miszerint szabály-
szerüleg felszerelt folyamodványaikat folyó évi novemberhó 20-ig az 
alulirt m. kir. erdőhivatalhoz beküldjék. 

Apatin, 1884. október 24-én. 
M. kir. erdőhivalál. 

Főerdészi áliás. 
Schönborn Buchheim gróf munkácsi és szt.-miklósi hitbizományi 

uradalmaiban egy főerdészi állás betöltendő. 
A folyamodóknak — a magyar erdőtörvény értelmében — kell, 

hogy mindazon minősitvényi feltételeknek megfeleljenek, melyek a 
magyar állami erdőtisztektől a törvény által megköveteltetnek. A 
fizetés, a folyamodó minősitvénye szerint a fenálló szabályzatok alap
ján szabatik meg. Kitűnően képesített folyamodóknál a netán másutt 
töltött szolgálati évek beszámíttatnak s részben az átköltözési költsé
gek is megtéríttetnek. 

A folyamodványok 1884. évi november 15-ig az alulirt uradalmi 
igazgatósághoz küldendők s csak olyan folyamodók fognak tekintetbe 
vétetni, a kik a fent jelzett qualiíicatio mellett az itteni nép nyelvét 
is értik s több évi gyakorlati szolgálatot képesek felmutatni. 

Munkács, 1884. októberhó 19-én. 
A munkácsi uradalmi igazgatóság. 

Megvételre kerestetik. 
A nyitrai püspökségi erdészeti hivatal részéről megvételre ke

restetik 20 hl kocsános és 20 hl kocsántalan tölgymakk. 
A feltételeket kéri posta utján közölni fenti erdőhivatal Nyitrán. 
Nyitrán, 1884. október 17. 

Paulik Andor, 
erd. mérnök. 



P á l y á z a t . 
4.512. sz. Szakolcza szab. kir. városnál egy 1000 frtnyi évi 

fizetés és 24 m kemény tűzifa élvezetével egybekötött erdőmesteri 
állomás a városi képviselő testületnek f. évi 34. szám alatt kelt ha
tározata folytán választás utján állandóan betöltendő. 

Pályázni kívánók felszóllittatnak, miszerint okmányokkal felsze
relt kérvényeiket, melyben., a honpolgárság, a jó sikerrel végzett szak
tudományok erdőakadémia teljes bevégzése és az erdészeti állam
vizsga, eddigi alkalmaztatás, valamint a magyar- és tót nyelvben 
szóban és Írásban való tökéletes bírása kimutatandó 1884. novemberhó 
végéig a városi hatósághoz nyújtsák be, megjegyezvén, hogy az erdő
mester, a folyó mértani munkálatokat is véghezvinni köteles. 

Kelt Szakolczán, 1884. évi októberhó 31-én. 

A polgármester helyett: 
Marsó, 
jegyző. 

Főerdész kerestetik herczeg Esterházy kaposvári 
uradalma fobérnökségéhez. 

Megkívántatik, hogy az illető az erdőtörvény 3G. §-ban körülirt 
képesítéssel birjon. 

Évi javadalmazás : 600 frt készpénz, 12 mérő buza, 24 mérő 
rozs, 80 mérő zab, 8 akó bor, 184 bécsi mázsa széna, 5 hold föld, 
10 darab szarvasmarha és 6 darab fiasgőbe nyaraltatása, szabad 
faizás, szabad lakás, kert. 

Pályázni óhajtók méltóztassanak bizonyítványaik egyszerű máso
latával felszerelt ajánlatukat czimezni : A kaposvári uradalom főbér-
nökséhez Kaposvárott (Somogymegye). 1—3 



Árverési hirdetmények. 
931. szám. Besztercze-Naszódmegyében bekebelezett Gaurén 

község elöljárósága részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a ma
gas m. kir. földmivelési ministeriumnak 1884-ik évi 57.989. szám 
alatti kibocsátott engedély alapján folyó 1884-iki novemberhó 10-én 
Zágra község irodájában reggeli 10 órakor megtartandó és a „Magura 
négra" nevü havasi fenyő 87 hold erdőt közárverés utján fog eladatni. 

Ójajtók felhivatnak, a fentérintett napon és órára Zágra köz
ségében 10%-os bánatpénzzel megjelenni, vagy Írásbeli 1 0 % - ° s bá
natpénzzel ellátott ajánlatait az árverés kinyitása előtt beterjeszteni. 

Kikiáltási ár 15 frttal holdanként megállapíttatik. 
Az árverési feltételek láthatók a hivatalos órákban Gaurén köz

ség irodájánál. — Gaurén. 1884. októberhó 5-én. 
Ignatiu Bosiata, Mánu Demeter, 

előljáró. körjegyző. 

9.700. szám. Brassómegye Szászmagyaros község tulajdonát 
képező, a m. kir. államvasút közvetlen közelében fekvő „Schifferlek1-

nevezetű erdőből mintegy 200 hold területen lévő, 31.885 frtra be
csült tölgyfatömeg 1884. évi novemberhó 15-én délelőtti 10 órakor 
nevezett község házánál Írásbeli ajánlatok utján tartandó nyilvános 
árverésen el fog adatni. 

A ki ezen tárgyalásnál részt akar venni, köteles a fenti becs
összegnek 10%-át bánatpénzül a szabályszerű 50 kros bélyeggel 
ellátott lepecsételt Írásbeli ajánlathoz csatolni. 

Az ajánlatban foglalt vételár összege számmal és betűkkel ki
fejezve is kiteendő azon nyilatkozat is, hogy ajánlattevő az árverési 
feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti. 

Ezen ilykép felszerelt ajánlatok a fenti helyen és napon leg
később d. e. 10 óráig az árverezést vezető kezéhez nyújtandók be. 

A részletes feltételek a megye alispánjánál és Szászmagyaros 
község házánál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Brassó, 1884. októberhó 17-én. 
Bon Gyula, 

kir. tanácsos alispán. 



Egészséges, csiraképes, körülbelől 400 egész 500 hl kocsányos 
tölgymakk megvételre kerestetik. 

Eladó erdőbirtokosok az ár- és feltételek tudatása mellett aján
lataikat alulirt erdőhivatalhoz e hó végéig intézni kéretnek. 

Csákován, 1884. évi októberhó 13-án. 
M. kir. kö.zálapitv. ker. erdőhivatal. 

Szepesmegyébe kebelezett Jakubján község tulajdonát képező 
lúczfenyő erdőből az üzemterv szerint kihasználásra előirt 30 kat. 
hold folyó évi novemberhó 17-én d. e. 9 órakor a község házánál 
nyilvános árverés utján el fog adatni. 

Az árverés feltételej alulirottnál tekinthetők meg. 
Podolinban, 1884. októberhó 12. 

Biesz László, 
ker. főerdész. 

898. szám. Besztercze-Naszódmegyébe kebelezett Uj-Radna köz
ség elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy Izvorul Smaului nevü 
dűlőben fekvő fenyves erdejéből 86 kat. hold folyó 1884. évi novem
berhó 26-án délelőtti 9 órakor nyilvános árverésen eladatik. 

Az árverés az aiulirott község hivatalos helyiségében tarta
tik meg. 

A kikiáltási ár holdanként 70 írtban állapíttatott meg. 
Árverezni szándékozók kötelesek bánatpénz fejében az eladandó 

erdő egész vételárának 10%-át letenni. 
Vevő az árverési jegyzőkönyv aláírása után a község pénztá

rába azonnal 1.000 forintot köteles lefizetni, nem számíttatván ezen 
összegbe bele a már letett bánatpénz, mely szintén visszatartatik. 

írásbeli zárt ajánlatok 1884. november 25. délutáni 6 órájáig 
fogadtatnak el. 

Az árverés részletes feltételei a község irodájában a hivatalos 
órák alatt bárki által megtekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Uj-Radna 1884. október 24. 

Tanase Olari, Jákob Bercin, 
biró. jegyző, 

G4* 



Árverési és árlejtési hirdetmény. 
4.277 szám. A hidegszainosi és reketói m. kir. eidőgondnoksá-

gokkoz tartozó „Magura" nevü erdő A. üzemosztályaiban található 
94.964 tm3 lúczfenyő haszonfa á 1 frt 65 kr, és 114.234 üm3 lágy 
tűzifa á 70 kr tőértékének kikiáltási ára mellett 1884. év novemberhó 
6-ik napján délelőtti 10 óráig az alulirt erdőigazgatósághoz benyúj
tandó és az összes faértékének 10%-léknyi bánatpénzzel ellátott 
írásbeli ajánlatok utján 1885. évi január 1-től 1892. évi deczember 
végéig terjedő 8 évi kihasználási időtartamra áruba fog bocsáttatni. 

Egyidejűleg a fent nevezett erdőben ugyanazon időtartam* alatt 
a kincstár szükségletére évente termelendő és a kolozsvári kincstári 
faraktárba leusztatandó 30.000 üm3 lágy tűzifa biztosítása czéljából 
is 1 frt 12 kr kikiáltási ár mellett árlejtési tárgyalás fog tartatni, 
mire nézve a versenyző vevő ebbeli ajánlatát, a fenti ajánlat kap
csában együttesen adandja be, és az összes tűzifa munkadíjnak 
10°/0-át mint bánatpénzt szintén azon ajánlatához csatolni köteles. 

Az Írásbeli ajánlatokban ajánlattevő tartozik százalékban kife
jezni, hogy mely ártöbbletet igér, illetve, mily leszállítást igényel, 
továbbá határozottan kiteendő, hogy ajánlattevő az alulirt erdőigaz
gatóságnál betekinthető árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát feltétlenül aláveti. 

Kolozsvárit, 1884. évi októberhó 16-án. 
M. kir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

Megvételre kerestetik 
mintegy 200 métermázsa egészséges, csirázóképes tölgymakk. Szives 
ajánlatok a feltételek megjelölésével az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához (Budapest, hold-utcza, 21. szám alá) intézendők. 


