
^rfletö-melléklet az „Erüészeti Lapok" 1888. évi I. füzetéhez. 
mT~ A z „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 uta/ .ok-
uak, vadászoknál , 

t i s z t e k n e k 
é s m á s o k n a k . 

Revolverek, fegyve 
rek, vadászati esz 

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vagó mindennemű czikkek 

Bécs, Ottakring 
Festgasse 11/13. GASSER LIPÓT Raktár Bécs, 

[. Kohlmarkt 8. 
fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben es legolcsóbb árakon 

szállíttatnak. 

ü£*S.' Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

S e g é d e r d é s z 
felvétetik (körülbelül 3 évre) erdészeti üzem-tervek készítéséhez, 

700 forint évi fizetés, szabad lakás, fűtés és világítás mellett. 
Nőtlen ajánlkozók, kik az erdőbecslésben, felmérésben, a magyar 

és német nyelvben tökéletesen jártasok bizonyítvány másolatokkal — 
a melyek vissza nem adatnak — ellátott ajánlataikat ez évi február 
hó végéig a mosóczi uradalmi erdészeti hivatalhoz czimezni felszó-
littatnak. 



K i n c s t á r i é s u r o d a l m i 

e r d ő t i s z t e k é s e r d ő ő r ö k 
r é s z é r e a k á r 

t e l j e s e g - y e n r u l i á k a t 
a k á r p e d i g 

e g y e s d a r a b o k a t 
v a l a m i n t a z 

egyenruházathoz tartozó egyes részeket 
c s a k i s v a l ó d i 

tar tós m i n ő s é g - b e n szál l í t j ó t á l l á s m e l l e t t 

TILLER MÓR és TESTVÉRE 
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 

eröötísztí és katonai mwái vaüász- és ciriria 
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 , 
H a a s - f é l e p a l o t a , G i z e l l a - t é r 1. s z á m . 



Ö Felsége áltál 1876-ban nagy arany éremmel kitüntetve. 

E r d e i b o u s s o l á k a t , 
tájoló eszközöket, theodolitokat, 

szintező eszközöket, 
mérő asztalokat, távcsöves vonal

zókat, 
térmérőket (planimeter), mérőszala

gokat, mérőléczeket, 
í ' a - á t l a l ó k a. * , 

s általában mindenféle 

felmérési eszközöket, 
a legpontosabb szerkezetben szállít 

T S T e u l i ö f e r és f i a 
cs. kir. udvari optikus és mechanikus, 

B é c s , K o l i l m a r k t , 8 . s z á m . 
(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 . 
Egy az alsóbb erdészeti vizsgákat sikeresen kiáltott müveit 

egyén mint alerdész és vadász alkalmazást nyerhet, a vérebbel való 
elbánás tudása előnyben részesül, fizetési feltételek: évenként készpénz 
300 frt, bor 456 liter, buza 800 kg, rozs 1080 kg, árpa 780 kg, 
zab 560 kg, kukoricza 1800 kg, rostalja 1600 kg, burgonya 2000 kg, 
4 tehén, 2 borjú téli nyári tartás, 6 sertés s egyeztetés, 56 kiló só, 
szabad lakás és tüzelés, 2 ló és kocsis uradalmilag lesz tartva és 
fizetve. Ájánlkozás V a n c s ó Gyula igazgatóhoz, Budapest, Bodzafa-
utcza 34. sz. február végéig. (1—2) 



389. sz. Alulírott m. kir. erdőhivata! kerületében egy I-ső elő
léptetés esetén egy II. oszt. főerdőőri állomás 480 frt illetve 420 fit 
bérrel s egyéb állományszerü illetményekkel pályázat utján betöltendő 
lévén, az ezen állomásra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 37. §-ban felsorolt kellékeket, azon felül valamennyi 
az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánok ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó- beszélő- és halló képességüket kincs
tári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által 
kiállított bizonyítvánnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felsze
relt, és sajátkesüleg irt kérvényeiket folyó évi február hó végéig 
az alulirtt erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Orsován, 1888. évi január 27-én. 
M. kir. 'erdőhivatal. 

Sopron vármegye soproni erdőgondnoki járásban újonnan rend
szeresített nagymartom védkerület erdőőri állomása f. é. márczius 
15-ig betöltendő, mely állomással következő javadalmazás van össze
kötve : 400 frt évi bér, a szükséges tűzifa és l / 2 k. hold földilletmény. 
Az ezen erdőőri állomásra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 37. §-ban foglalt kellékeket, ép erős testalkatu
kat, jól látó, beszélő és halló képességüket megyei főorvos által kiál
lított bizonyítvánnyal, védkötelezettségükről, életkoruk és illetősé
gükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar 
nyelvnek szó és írásban, a német nyelvnek szóban való tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1888. évi már
czius hó l-ig alulírott erdőgondnoknál nyújtsák be. Előnyben részesül
nek a liptó-ujvári m. kir. erdőőri szakiskolát végzett erdőőrök. 

Sopron, 1888. évi január hó 31. 
Kim Béla 

megyei erdögondnok. 



444. sz. Sopronvármegye területén rendszeresített évi 900 frt 
fizetés, 200 frt lakpénz, 800 frt uti és 30 frt irodaátalány javadal
mazással összekötött járási erdőtiszti állásra Sopronvármegye közigaz
gatási erdészeti bizottsága ezennel pályázatot hirdet. 

Felhivatnak ennél fogva mindazok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy a magyar állam területén honpolgári jogosultságukat, 
testileg alkalmas voltukat, életkorukat, nyelv ismereteiket, s az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 36. §-ában, és a nagyméltóságú földmivelés-, ipar
és kereskedelmi m. kir. minisztérium 1880. évi október hó 8-án 
30,686. szám alatt kelt magas rendeletében körülirt gyakorlati és 
elméleti képzettségüket, nem különben hadkötelezettségi viszonyukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kellően bélyegzett, a közig, erdészeti 
bizottság elnökéhez intézett pályázati kérvényüket, a folyó évi február 
hó végéig annál bizonyosabban nyújtsák be, mert a később érkezett 
kérvények, figyelembe vétetni nem fognak. 

A pályázni óhajtók részére a szolgálati utasítás betekintés végett 
Sopronvármegye közigazgatási iktató hivatalában rendelkezésre áll. 

Sopronvármegye közigazgatási erdészeti bizottságának Sopron
ban, 1887. évi deczember hó 19-én tartott üléséből. 

Simon, 
elnök. 

268. szám. Trencsénvármegye közigazgatási erdészeti bizottsága 
részéről közhírré tétetik, hogy a Trencsén-báani, esetleg Puchó-illavai 
erdőgondnoki állomás lemondás folytán megüresedvén, az pályázat 
utján hivatalból betöltetni fog. A Trencsén-báani állomással 800 frt 
évi fizetés, 150 frt évi lakpénz, 400 frt uti- és 12 frt irodai átalány. 
A Puchó-illavai állomással 750 frt fizetés, 130 frt lakpénz, 350 frt 
uti- és 12 frt évi irodai átalány van egybekötve. 

Pályázni kívánók tartoznak fedhetlen előéletet, magyar honos
ságot, az erdészeti akadémiai tanfolyam bevégzését, az erdészeti 
államvizsgának belföldön történt letételét, és az erdőrendezésbeni 
jártasságot okmányilag igazolni s felszerelt folyamodványaikat Tren-
csén vármegye közig, erdészeti bizottságához f. évi február hó 29-ig 
benyújtani. -— Kelt Trencsénben, 1888. évi január hó 10-én. 

Némák János, 
bizottsági b. elnök. 



235. sz. Az alulirt m. k. erdőigazgatóság kerületében egy farak-
tártiszti állomásra az állományszerü illetményekkel és 467 forint biz
tosíték letételének kötelezettségével pályázat nyittatik. 

Pályázok felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §. 
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánok pedig ezen kivül erős és ép testalkatukat, 
különösen jó látó- .beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo-
nyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek, szóban és 
írásban való tökéletes bírását igazoló okmány okkal felszerelt kérvé-
vényeket 1888. évi márczius hó l-ig az alulirt m. k. erdőigazgató
ságnál nyújtsák be. 

Kolozsvárt, 1888. január hó 13-án. 
M. kir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

154. sz. Az alulirt m. k. erdőhivatal kerületében egy III. osztályú 
főerdőri, egy I. osztályú erdőőri, esetleg előléptetés esetén két Il-od 
osztályú erdőőri, továbbá: két III. osztályú erdőőri, esetleg előlépte
tés esetén egy IV. osztályú erdőőri, esetleg erdőlegényi állomásra, 
az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. 
évi XXXI. t. cz. 37 §-ában követelt szakképzettségüket, az állami 
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős 
és ép testalkatukat, különösen jó látó- beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos 
által kiállított bizonyítványai, valamint életkoruk és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos nyelvnek szóban 
és írásban való tökéletes bírását, valamint a számadásban való kellő 
jártasságot igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi febr. 
hó 15-ig az alulirt m. kir. erdőhivatalnál nyújtsák be, megjegyeztet
vén, hogy az erdőlegény állomásokra pályázók kötelesek nőtlen álla
potukat is okmánynyal igazolni. 

Orsován, 1888. január 10-én. 



362. sz. Ezen erdőhivatal kerületében egy I. osztályú, előléptetés 
esetében II. vagy III. osztályú főerdőőri állomásra, 480, 420, illetőleg 
360 frt évi bérrel és egyéb állomány szerű illetményekkel pályázat 
nyittatik. 

Ezen állomásra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 37. §-ában felsorolt kellékeket, azonfelül valamennyi az 
államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók, erős testalkatukat, 
jó látó, beszélő és halló képességüket, kincstári orvos, megyei főorvos, 
vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint élet
koruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1888. évi márczius hó 
15-ig alólirott erdőhivatalnál nyújtsák be. 

Csík-Szeredán, (Somlyó) 1888. év január havában. 
Magy. kir. erdőhivatal. 

154. sz. Az alólirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében három 
Il-od osztályú erdészi állomásra az állományszerü illetményekkel és 
400 forintnyi biztosíték letételének kötelezettségével pályázat nyittatik. 

Pályázok felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a 
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánok pedig ezen kivül erős és ép testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyüket 1888. évi február hó 10-ig az alólirott hivatalnál nyújtsák be. 

Beszterczebányán, 1888. évi január 8-án. 
Magy. kir. erdőigasgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Méltóságos gróf Wenckheim szt.-miklósi uradalmában erdészeti 
segéd állomás üresedett meg. 

A felvételi feltételekre nézve bővebb felvilágosítást ad az ura
dalmi felügyelőség: L é b é n y Szt.-Miklós, Mosonmegye. (1—3) 



1,105/1. sz. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 
minisztériumnál két központi erdészjelölti állomásra, egyenként évi 
600 frt fizetés és 200 frt lakpénzzel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 22. §-ában 
előirt szakképzettségüket, az állami szolgálatba újonnan belépni kivá-
nók pedig ezen kivül erős- és ép testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő- és halló képességüket kincstári erdészéti orvos, vármegyei 
főorvos, vagy honvéd-törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, vala
mint életkorukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelvek szóban és Írásban való tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. é. április hó 
15-éig az alulírott ministeriumnál nyújtsák be. 

Budapest, 1888. január 13-án. 
Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

m. k. minisztérium. 

Vetőmakk. 
A folyó évi tavaszi müvetéshez akár kir., akár magán erdőtiszt

ségek részéről 25—30 hl kocsántalan tölgy makk (Quercus robur) 
kerestetik vételre. 

Ajánlatok Csákvár-ra (posta Bicske) az uradalmi erdészeti hiva
talhoz kéretnek. Nagyméltóságú gróf Esterházy Móricz erdőhivatala 
Csákváron 1888. január 23-án. Hólfeld Henrik, 

uradalmi erdőmester. 

A Wiesner testvérek 
kiadásában Malaczkán (Pozsonymegyében) megjelent az 1879. évi 
XXXI. §. értelmében a felesketett erdőörök által vezetendő Erdei 
rovatos napló magyar-német és magyar-tót nyelven. Mutatványokkal 
ebből, valamint irodai-, levél-, rajz és másoló papir készleteiből, ugy-
szinte másoló vásznából, melyek kiválóan az erdőhivatalok használa
tára ssánvák, szívesen szolgál a czég, a hol mindennemű iró és rajz-
szer is készletben áll. 



P á l y á z a t . 
38. szám. A göde-mesterházi báró Bánffy-féle havasi urada

lomban, egy erdőgyakornoki állomás évi 540 frt fizetés, az uradalmi 
birtokok valamelyikén egy szobából álló lakás fűtéssel, rendszeresí
tendő lévén, annak betöltésére ezennel pályázat nyittatik. 

Felhivatnak pályázni kívánók, hogy a selmeczi erdőakadia bevég
zését, valamint eddigi uetáni alkalmaztatásukat, jó halló- és látó
képességüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt kérvényüket legké
sőbb folyó évi márczius hó 31-ik napjáig alulírotthoz nyújtsák be. 

Ezen állomás elnyerésénél azok, kik erdőrendezésnél már alkal
mazva voltak és a hivatalos magyar nyelven kivül, az e vidéken dívó 
oláh nyelvet is bírják, előnyben részesülnek. 

Az állomás 1888. május hó 1-én elfoglalandó. 
Magyar-Régenben, 1888. februárhó 10-én. 

Uradalmi erdőhivatal. 
Schmidt Ferencz, 

urad. erdőmester. 

Mageladási hirdetmény. 
87. sz. Alulirt közalapítványi erdőgondnokságnál mult évi ter

mésből kipergetett szárnyatlan luczfenyőmag kapható; 50 kg felüli 
megrendeléseknél kg-ja, 60 kr, ennél kisebb megrendelések kg-ja, 80 kr. 

Znióváralján, 1888. február hó 9-én. (1—2) 
Znióváraljai m. kir. kösalapitványi erdőgondnokság. 

1,000.000 darab füzfadugvány 32 ctm. hosszú 
adatik el, csomagolva, a magyar állam-vasut bánhidi állomására 
szállítva, és pedig : Salix amygdalina, viminalis, purpurea, rabra, 
uralensis, caspica a következő árakon : 5.000 darabig ezre 1 frt 20 kr, 
10.000 darabig ezre 1 frt 10 kr, 11—50.000 darabig ezre 1 frt, 
51 — 100.000 darabig 90 kr. 

Nagyméltóságú gr. Esterházy Móricz ur csákvári erdőhivatala 
által. — Csákvár, 1888. február hó 5-én (Fehér megye.) 

Holfeld Henrik, 
uradalmi erdőmester. 
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Árverési hirdetmény. 
971. szám. A rónaszéki m. kir. erdőgondnokság C. üzemtest 

16/6 és 17. osztag, valamint a D. üzemtest 1-ső osztagában (Hidzan 
és Szenes nevü erdőrészekben, a keskeny vágányu sószállitó vasúttól 
6 km távolságban) 1561 darab 7—19 m hosszú, 20—85 cm vastag 
mellmagasságu átmérővel biró s mintegy 1121 m3-m becsült épületi 
fának alkalmatos tölgyfakészlet folyó évi február hó 26. napján a 
máramaros-szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál nyilvános Írásbeli 
árverés utján el fog adatni, miről vállalkozók azon megjegyzéssel 
értesíttetnek, hogy szabályszerűen felszerelt ajánlataikat, a megfelelő 
10% bánatpénzzel ellátva, a mondott napon délelőtt 11 óráig a 
máramaros-szigeti m. kir. erdőigazgatóság főnökéhez benyújthatják, 
hol egyúttal az árverési feltételek is megtekinthetők. 

Kelt Máramaros-Szigeten, 1888. február 10. 
M. kir. erdbigusyatúsáíj. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 


