
Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1884. évi XI. füzetéhez. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) soréit 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 számittatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászoknak 

t i s z teknek 

és másoknak. 
Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

Bécs, Ottakring 
Festgasse 11/13. GASSER L IPÓ T Raktár Bécs, 

I. Kohlmarkt 8. 

fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb á r a k o D 

szállíttatnak. 

BSs1* Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

P á l y á z a t . 
61.907. sz. A m. kir. államvasutak igazgatósága a központi 

hálózat részére I-ső rendő vasutakhoz való 100.000 drb közbenső 
bükkfa talpfának szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ajánlatok legkésőbb f. évi deczember 20-ig beterjesztendők, 
a bánatpénz pedig f. évi deczemberhó 19-ig leteendő. 

A részletes pályázati és szállítási feltételek a m. kir. állam
vasutak anyagszer és leltár kezelési szakosztályánál megtekinthetők. 

Budapest, 1884. november hóban. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága. 



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 

egyenruházathoz tartozó egyes részeket 
csakis valódi 

tartós minőségben szállít jótállás mellett 

T I L L E R M Ó R és T E S T V É R E 
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir. 

hadsereg szállítói 
B u d a p e s t e n , K á r o l y - l a k t a n y a . 

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 

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

E 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. 

B u d a p e s t , 
Haas-féle palota, Gizella-tér 1. szám. 



P á l y á z a t o k . 
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 
«ső 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 : 
3—3 Bodiczky Bániéi, 

biró. 

Erdei boussolákat, 
tájoló eszközöket, theodolitokat, 

szintező eszközöket, 
mérő asztalokat, távcsöves vonal

zókat, 
térmérőket (jdaniméter), mérőszala

gokat, méröléczeket, 
í a - á 1 1 a 1 ó I c a, t , 

s általában mindenféle 

f e l m é r é s i e s z k ö z ö k e t , 
Jjji a legpontosabb szerkezetben szállít 

I N T 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. 



65.721. szám. Több vonalunk részére szükséges műhelyi fák 
szállítását a jövő 1885. évre, kedvező viszonyok mellett esetleg két 
egymás után következő évre is biztosítani óhajtván, eziránt nyilvános 
pályázatot hirdetünk. 

Az ajánlatok f. évi deczomberhó 10-én beterjesztendők, bánat
pénz pedig deczemberhó 9-éig teendő le. 

A részletes pályázati feltételek, nemkülönben a szükséges meny-
nyiségekről szerkesztett jegyzéket, úgyszintén a szállitási feltételek 
anyagszer és leltár kezelési szakosztályunknál, továbbá a szolnoki, 
miskolczi, kolozsvári, aradi és zágrábi üzletvezetőségünknél megtekint
hetők vagy ugyanott megszerezhetők. 

Kelt Budapesten, 1884. évi november hóban. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága. 

Nagyméltóságú gróf Csáky László úr prakfalvi uradalmában pá
lyázat hirdettetik: 

1. Egy erdőgyakornoki állomásra, 30 frt fizetéssel, szabad lakás 
és tűzifa járandósággal. 

2. Egy erdőőri állomásra, 150 frt évi fizetés. 6 hektoliter buza, 
12 hektoliter gabona, 16 hektoliter zab, 1 hektoliter főzelék, 28 kiló 
só, 2 marhatartáshoz rét, 2 hold szántóföld, szabad lakás kerttel és 
tűzifa járandósággal. 

A folyamodványok és bizonyítványok Nagyméltóságú gróf Csáky 
László úr prakfalvi erdőhivatalához intézendők Prakfalvára januárhó 
végéig 1885. 

Farkas Pál, 
uradalmi erdőmester. 

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

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



126. sz. Dobsina reud. tanácsú város erdőmesteri hivatala üre
sedésbe levén, felhivatnak mindazok, a kik ezen állomást elnyerni 
óhajtják, miszerint a magyar erdészeti államvizsgálati bizonyitvány
nyal is kellően felszerelt folyamodványaikat 1885. évi január 15-ig 
alulirt polgármesteri hivatalnál benyújtsák; megjegyeztetvén, hogy a 
megválasztottal szolgálati szerződés fog köttetni. 

Ezen állomás járandóságai : 
1. 1000 frt évi fizetés; 
2 . 36 m* bükk, 32 ms lágy tűzifa; 
3. természetbeni kényelmes lakás; 
4. külön konyhakert; 
5. egy tehénre való széna; 
6. a távolabb fekvő erdőrészekbe díjmentes elő fogat, illetve 

hátas ló. 
Ilyen hirdetmény közzétételére fel nem kért lapok dijaztatni 

nem fognak. 
Dobsina (Gömörmegye) 1884. november 26-án. 

1—2 Gömöry Pál, 
polgármester. 

12.322. sz. Brassó város közönségénél üresedésbe jött évi 100o 
frtnyi fizetéssel, 200 frt lakpénzzel, 300 frt utazási és napidíj átalány
nyal és 48 ürméternyi bükk hasábfa illetménynyel összekötött és élet
hossziglan betöltendő erdőrendező (Forsttaxator) állomásra ezennel 
pályázat nyittatik. 

Ez 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 testalakuak és töké
letesen egészségesek, végül, hogy feddhetlen életűek. 

Továbbá legalább egy hat évi erdészeti gyakorlat a felmérési, 
terv- és térrajzban való jártasság bemutatandó, ugy szintén egy saját 
kezűleg készített tervrajzt előterjesztendő. 

A kellőleg felszerelt folyamodványok 1885. év januárhó 15-ig 
ezen tanácshoz benyújtandók. — Brassó, 1884. évi novemberhó 22-én. 

A városi tanács. 



19.587. 

süralTA. ii. sz. Az 1885-ik évben pályafentartási czélokra szüksé
gelt, nevezetesen: hidak, épületek, sorompók, kerítések stb. számára 
való és a következőkben felsorolt fanemüek szállítása pályázat utján 
fog kiadatni, és pedig: 

mintegy 74 kbm. deszka és lécz, jegenye- vagy lúczfenyőből; 
„ 56 „ gerenda, jegenye- vagy lúczfenyőből; 
„ 119 darab sorompófa, jegenye- vagy lúczfenyőből; 
„ 242 kbm. hidfa, padlódeszka stb. erdei fenyőfából; 
„ 85 „ épületfa, sorompófa stb. vörösfenyőből; 
„ 89 „ hidfa tölgyfából; 
„ 14300 darab keritési lécz kéreggel puhafából. 

Erre vonatkozó ajánlatok 50 kros bélyeggel ellátva, lepecsételve 
és a borítékon e külczimmel: „ajánlat 19.537/3.382. A. II. ex 1884. 
számhoz" legkésőbben f. é. deczemberhó 7-ig déli 12 óráig titkársá
gunkhoz (Budapest, Széchenyi utcza 2. sz.) nyújtandók be. 

Az ajánlat vagy az egész kiirt szállításra, vagy pedig annak egy 
részére, mely azonban mindig egy és ugyanazon fanem egész meny-
nyiségét tartalmazza, vonatkozzék. 

Az ajánlatban az árak, állomásaink valamelyikére értve, teen
dők ki, és megjelölendő a legrövidebb szállitási határidő. 

Egyidejűleg t. i. szintén legkésőbben f. évi deczember 7-én déli 
12 óráig budapesti főpénztárunknál külön boríték alatt bánatpénz 
téteményezendő le, mely a felajánlott szállítás értékének legalább 
5%-át tegye ki. 

Elkésve beérkezett ajánlatok, vagy olyanok, melyekért bánat
pénz nem téteményeztetett le, tekintetbe nem vétetnek. 

Szállitási feltételek, továbbá az ajánlattételhez okvetlenül hasz
nálandó ajánlati űrlap és a szükségletet kimutató részletes összeállítás 
budapesti anyagszerkezelőségünknél 50 krért szerezhetők meg. 

Budapest, 1884. november havában. 
As ügyvivő főigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



677. sz. G ö l n i c z b á n y a r. t. v á r o s közönsége az e r d ő 
g a z d a s á g i ü z e m t e r v n e k az 1879. évi XXXI. t.-cz. és a nagy
méltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministeriumnak 
1880. évi 23.374. sz. magas intézményéhez képest, az eddig elké
szült munkarészének átvétele mellett való elkészítésére azzal, hogy az 
ideiglenes üzemterv ezen magas ministerium 1884. évi 30.239. sz. 
rendelete értelmében mindenekelőtt gyorsan összeállítva bemutatandó, 
p á l y á z a t o t h i r d e t . 

A város tulajdonát képező, ezen város saját határában fekvő 
erdő területe, az utolsó catasteri felvétel szerint kitesz 7248 holdat 
és 84 • ölet. 

A szükségelt catastralis mappákat a város használatra átadja 
és a vállalkozót erdőszemélyzete által támogatja. 

A munkaerőnek és a szükségelt műszereknek megszerzése és 
illetve díjazása, a vállalkozót illeti. 

A végleges üzemtervnek is betudásával az összes munka kivi
telének határideje bezárólag 1886. évi deczemberhó 15-ig és a ma
gas ministerium jóváhagyásának reményében 1887. évi deczemberhó 
15-ig, vagyis : két, esetleg három évre szabatik meg. 

A megkívántató szakképzettség és az üzemtervnek elkészítésé
ben elsajátított gyakorlati jártasság hiteles bizonylataival felszerelt 
zárt ajánlatok e z e n v á r o s t a n á c s á h o z b e z á r ó l a g 1884. é v i 
d e c z e m b e r h ó 14-éig b e n y ú j t a n d ó k , honnét azok a következő 
napon a városi képviselőtestületnek bemutatandók lesznek. 

Kelt Gölniczbányán, a városi tanácsnak 1884. évi októberhó 
30-án tartott üléséből. 

Jessenák Alfong, Dr. Valkó, 
főjegyző. polgármester. 

2249. szám. A Szebenmegye szelistyei szolgabírói járáshoz tar
tozó Szelistye, Guraro, Orlat, Kakova, Szibiel, Vale, Tiliska, Gales, 
Ecselő, Szecsel és Mag községek határában fekvő községi és egyházi 
erdők rendszeres kezelése és a még szükséges erdőgazdasági üzem
tervek elkészítése czéljából betöltendő egy főerdészi állomásra ezen
nel pályázat hirdettetik. Székhelye : Szelistye.' 

Ezen állomással egybekötött javadalmazás : fizetés, lakbér, iro
dai- és uti átalány czimén összesen évenként 1265 frt. 



Az üzemtervi munkálatokért azon felül megfelelő munkadíj 
járuland. 

Pályázni óhajtók, kik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-ában 
előirt kellékek és a hivatalos magyar nyelven kivül a német és ro
mán nyelv birtokában vannak, és egyúttal erdőrendezési teendőkben 
is jártasok, felhivatnak, hogy okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
hat hét alatt alulirt szolgabírói hivatalhoz nyújtsák be. 

Szelistyén, 1884. november 5-én. 
A járási szolgabíró. 

H.-Böszörmény és Hadház városok, a h.-böszörményi Belső-
Boda és Depauli, a h.-hadházi csereerdő birtokosságok egyesülten, a 
mint egy 7500 kat. holdat tevő erdőterületük szakszerű kezeltetése 
czéljából egy az 1879. XXXI. t.-cz. 36. §-ában megszabott minősit-
vényhez kötött erdőtiszti állomást állítanak fel a következő javadal
mazással. 

1. Az erdőtiszt évi fizetése 800 frt és 200 frt lakbér, uti- és 
irodai átalány nélkül. 

2. hat öl tűzifa. 
Az erdőtiszt H.-Böszörniény városban köteles lakni mindaddig, 

mig az érdekeltség az erdőn részére lakot nem épített. Az erdei 
erdészlak felépítésével pedig köteles az erdőtiszt a. természetbeni 
lakást az erdőn elfogadni, a mikor természetesen a 200 frt lakbér 
többé nem fizettetik. 

A pályázati kérvények 1885. évi január 1-ső napjáig H.-Bö-
szörmény város polgármesteréhez adandók be, s felszerelendők erdé
szi oklevéllel, erköltsi bizonyitványnyal s netán egyébb a pályázó 
szakképzettségét és sikeres gyakorlati működésének eredményét feltáró 
ajánló bizonyítványokkal. 

A megválasztandó erdőtiszt egy próbaévig ideiglenes minőségben 
alkalmaztatik, és állomását legkésőbb 1885. évi februárhó 1-ső nap
jáig elfoglalni tartozand. 

H.-Böszörmény, 1884. nov. 18. 
Az érdekeltség nevében : 

Paksy Károly, 
polgármester. 



1382. sz. Leibitz rendezett tanácsú város részéről a f. évi de
czember 20-án megürülendő helybeli erdészeti állomásra, melylyel 500 
forint rendes évi fizetés, szabad lakás, 12 öl kemény tüzelőfa, 12 
köböl zab, 3 kereszt szalma és egyéb mellékjárandósággal össze van 
kötve ezennel pályázat nyittatik, felhivatnak pályázók, miszerint az 
1879. XXXI. t.-cz. 36. §. értelmében képzettségüket igazoló okmá
nyokkal felszerelt folyamodványaikat f. é. deczember 18-ig annál bizo
nyosabban Leibitz város tanácsához nyújtsák be, mivel később érke
zendő folyamodványok figyelembe nem vehetők. 

Kelt Leibitzon, 1884. november 23-án; 
Roth Gusztáv, 

polgármester. 

12.840. sz. Brassó város közönségénél betöltendő, évi,800 frtnyi 
fizetéssel, 200 frtnyi utazási és napidíj átalánynyal, természetbeni 
kellemes lakással és hozzátartozókkal, nagy gyümölcskert használatával 
és 40 ürméter a lakáshoz szállított bükk hasáb tűzifa járandósággal 
összekötött zernesti pagonyerdészi állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomásért folyamodók kimutatni tartoznak, hogy valamely 
erdészeti akadémián az erdészeti tanfolyamot jó sikerrel bevégeztél*: 
és az erdészeti államvizsgát letették, továbbá erkölcsi és egészségi 
bizonyítványukat bemutatni, úgyszintén keresztlevél által bebizonyítani, 
hogy a 40-ik évet még be nem töltötték. A kellően felszerelt pályá
zati kérvények 1885. évi januárhó 15-ig ezen tanácshoz benyújtandók. 

Brassó 1884. évi novemberhó 29-én. 
A városi tanács. 

H i r d e t m é n y . 
Tölgy és bükk épületi, műszer és tűzifa kihasználása iránt. 

3644. sz. A nagym. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 
k. ministeriumnak f. évi októberhó 19-én 48.527. sz. a. kelt rendelete 
folytán ezennel közhírré tétetik, miszerint az alulirt erdöhivalhoz tartozó 
ogradenai és berzaszkai erdőgondnokságok kerületéből 1885. évi január 
1-től 1892. évi deczember végeid terjedő (8) nyolcz évi tartamra, 
5000 ms (ötezer) köbméter tölgy épületi és műszerfa és 40.000 üm3 

(negyvenezez) ürköbméterig fokozható bükk és részben tölgy tűzifa 
fog a legtöbbet Ígérőnek kihasználásra átengedtetni. 

Az írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos Il-ik nyilvános árverés f. é. 
deczember 15-én d. e. 10 órakor az alulirt erdőhivatal irodájában 
tartatik meg, hol ugy az egységi árak, mint a közelebbi árverési és 
szerződési feltételek bármikor betekinthetők. 



Az Írásbeli ajánlatok, melyekhez bánatpényül 3500 (háromezer
ötszáz) forint lesz csatolandó, ezen czim alatt: a j á n l a t az ogra-
d e n a - b e r z a s z k a i f a ü z l e t r e , lepecsételve és vevény mellett 
legkésőbb f. évi deczember 14-én déli 12 óráig benyújthatók. 

Ezen ajánlatokban világosan kiteendő, hogy ajánlattevő az árve
rési és szerződési feltételeket ismeri, és magát azoknak mindenben 
aláveti. 

Olyanok, kik kincstári haszonvételekért hátralékban vannak, vagy 
a kik a kincstárral perlekednek, az árveréshez nem bocsáttatnak. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Orsován, 1884. novemberhó 27-én. 

M. kir. erdőhivatal. 

Árverési és áriejtési hirdetmény. 
5031. szám. A hidegszamosi és reketói m. kir. erdőgondnoksá

gokhoz tartozó „Magura" nevű erdő A. tizemosztályaiban található 
94.964 tms lúczfenyő haszonfa, á 1 frt 65 kr, és 114.234 üm3 lágy 
tűzifa, á 40 kr tőértékének kikiáltási ára mellett 1884. év deczemberhó 
22-ik napján tartandó 3-ik árverési tárgyalásra délelőtt 10 óráig az 
alulirt erdőigazgatósághoz benyújtandó 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 fentnevezett 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 szintén egy 2-ik áriejtési tár
gyalás fog tartatni, mire nézve a versenyző vevő ebbeli ajánlatát, 
a fenti ajánlat kapcsában együttesen adandja be, és az összes tűzifa 
munkadíjnak 10°/ 0-át mint bánatpénzt szintén azon ajánlatához csa
tolni köteles. 

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

Kolozsvártt, 1884. évi novemberhó 27-én. 
M. kir. erdőigaggatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 


