
Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1 8 8 1 évi V. 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 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 m á s o k n a k . 
Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverssíakba vágó mindennemű czikkek 
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fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 
szállíttatnak 

MSE3" Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Hirdetmény . 
Az „Erdészeti Lapok" 1807 — 1883-iki 17 teljes év

folyama összesen 50 forintért megszerezhető. Bővebb felvilá
gosítással a titkári hivatal szolgál. 
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T I L L E R MÓ R és T E S T V É R E 
a m. kir. hadsereg szállítói 
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Hirdetmény. 
Mindennemű 

altiszti és Katonai egyenruha, yaíász- és elitta 
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. 

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



Ó 'Felsége által 1870-ban nagy arany éremmel kitüntetve. 

Erdei boussolákat, 
tájoló eszközöket, theodolitokat, 

szintező eszközöket, 
mérő asztalokat, távcsöves vonal

zókat, 
térmérőket (planiméter), mérőszala

gokat, mérbléczeket, 
í a - á t l a l ó k a t , 

s általában mindenféle 

felmérési eszközöket, 
a legpontosabb szerkezetben szállít 

I N T e u l i ö f e r és f i E L 
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 . 
Hontvármegye közigazgatási bizottság által közhírré tétetik, 

miszerint a némethi járás erdészi állomás az erdőjárásba osztott köz
ségek erdeinek szakszerű kezelése s a gazdasági üzemtervek elké
szítése czéljából pályázat utján betöltetni fog. 

Az állomással egybekötött jutalmával : készpénz, lakbér, irodai 
átalány czimén összesen évenként 1.200 frt. 

A pályázók által okmányilag beigazolandó : a) feddhetlen elő
élet, b) magyarországi honosság, c) erdőakadémiai végzettség, d) er
dészeti államvizsga letétele. 

A felszerelt folyamodványok folyó évi juniushó 15-én Hont-
vármegye erdészeti bizottságának Ipolyságra" czimezetteni beterjesz-
teudők. — Ipolyság, 1884. évi áprilishó 30-án. 



4 0 . sz. Szatmármegye közigazgatási bizottsága által közhírré 
tétetik, miszerint a megyében lévő községi, birtokossági, volt úrbéres, 
valamint egyházi, lelkészi és tanitói erdők szakszerű kezelése s a 
gazdasági üzemtervek elkészítése czéljából rendszeresített erdőtiszti 
állomás pályázat utján betöltetni fog. 

Az erdőtiszt székhelye Szinérváralja. 
Az állomással egybekötött javadalmazás : készpénz, lakbér, vala

mint irodai- és uti átalány czimén összesen évenként 1220 frt. 
A pályázni kívánók következőket tartoznak okmányilag beiga

zolni : 
a) feddhetlen előélet, 
b) magyarországi honosság, 
c) erdőakadémiai tanfolyam teljes bevégzése, 
d) az erdészeti államvizsgának belföldöni letétele, és 
e) erdőrendezésbeni jártasság. 
Az ekként felszerelendő folyamodványok, folyó évi június 15-ik 

napjáig Szathmármegye közigazgatási erdészeti bizottságához Nagy-
Károlyba czimzetten, beterjesztendők. 

Nagy-Károly, 1884. május 6-án. 
Később beérkező kérvények tekintetbe vétetni nem fognak. 

Szatmármegye közigazgatási erdészeti bizottsága. 

Nagy-Küküllőmegye területén : 1. a segesvári, 2. a medgyesi, 
3. a szentágothai, 4. a kőhalmi erdőgondnokság vezetésére rendszere
sített erdőgondnoki állás betöltendő, melylyel külön-külön 700 frt 
fizetés, 150 frt lakpénz és 350 frt utazási átalány van egybekötve. 

Elnyerni óhajtók az 1879. évi XXXI. trv.-czikk 36. §-ában 
körülirt feltételekről, a magyar honpolgári jogról, ép és erős test
alkatról szóló hiteles okmányokkal felszerelt s kellőleg bélyegzett 
kérvényöket folyó évi májushó végéig nyújtsák be ezen közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz. 

Nagy-Küküllőmegye közigazgatási erdészeti bizottságának Seges
várit 1884. áprilhó 17-én tartott üléséből. 

Szoboszlói, 
alispán, mint plnök. 



38. sz. Fogarasmegye területén több hatósági felügyelet alatt 
álló erdők kezelése czéljából két erdőtiszti állás betöltendő. 

Évi járandóságok külön-külön : fizetés 900 frt, lakpénz 100 frt, 
rendes utazási átalány 300 frt, utazási átalánypótlék a 3 első esz
tendőben évenként 200 frt. 

Pályázni akarók kellőleg felszerelt és bélyegzett pályázatukat 
előljáró hátóságaik utján legkésőbb folyó évi juniushó végéig nyújtsák 
be ezen közigazgatási erdészeti bizottsághoz. 

Fogarasmegye közigazgatási erdészeti bizottságának Fogarason 
1884. évi májushó 6-án tartott üléséből. 

Nagy Sándor, 
elnök. 

Jolsva rendezett tanácsú város tulajdonát képező, 4700 holdnyi 
sarjerdő gazdasági üzemtervének elkészítése végett ezennel pályázat 
nyittatik. Pályázni óhajtók felhivatnak, miszerint ajánlataikat folyó év 
uniushó l-ig alulirt polgármesteri hivatalához terjeszszék be. 

Jolsván, 1884-ik év májushó 1-ső napján. 
Remenyik Ede, 

polgármester. 

30. szám. Somogyvármegye szigetvári és nagy-atádi járás köz
ségeinek erdeit kezelő „járási erdőtiszti" állomás pályázók hiányában 
a f. évi májushó 26-ára kitűzött volt választás alkalmával betölthető 
nem lévén, ezen állomásra ezennel újból pályázat hirdettetik. 

Ezen állomással 800 frt évi fizetés, 200 frt évi lakbér és 200 
frt utiátalány van összekötve. 

A megválasztandó járási erdőtiszt a községi erdőket kezelni, s 
az erdőgazdasági üzemterveket rendszeresen elkészíteni tartozik, s a 
megyei tekintetes közigazgatási erdészeti bizottságnak van alárendelve. 

Az üzemtervekért, szerekre sat. a szigetvári járásban, minden 
1200 • öles 100 hold után 10 frt, a nagyatádi járásban pedig 
5 frt díj van megállapítva; megjegyeztetvén, hogy a 100 holdon aluli 
mennyiség egésznek tekintetik. 

A szigetvári járás 43 községének 4032 hold erdejére vonatkozó 
üzemterveket a megválasztandó erdőtiszt, állomásának elfoglalásától 
számítandó fél év alatt elkészíteni tartozik. 



A pályázni kívánók figyelmeztetnek, hogy a megválasztott egyén, 
ha az állást el nem foglalná, a választási eljárással egybekötött 
költségeket, a mi körülbelől 200—250 frtra rug, megtéríteni köteles; 
a mely feltétel a pályázóra nézve, a pályázati kérvény beadásával, 
elfogadottnak fog tekintetni. 

Pályázni kívánók az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-ában meg
határozott kellékeket, az erdőrendezésbeni jártasságukat és magyar 
honpolgárságukat okmányilag igazolják, a kellően felszerelt bélyeges 
folyamodványukat folyó évi juniushó 25-ig bezárólag alulírott szolga
bíróhoz annál inkább benyújtsák, minthogy később érkezett kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. 

Az erdőtiszt lakhelye : Szigetvár. 
A választás folyó évi juniushó 30-án délelőtti 10 órakor fog 

Német-Ladon megejtetni, s az állomás a megválasztott által folyó évi 
juliushó 5-én minden további időhaladék nélkül mulhatlanul elfogla
landó. — Kelt Szigetváron, 1884. évi májushó 1-én. 

Fenybsy Ödön, 
szolgabíró. 

183. szám. Ugocsamegye tei'ületén találtató és az 1879. évi 
XXXI-ik t.-cz. 17. §-a alá tartozó községi, volt úrbéres és egyéb 
közbirtokossági, egyházi és iskolaalapi, összesen mintegy 20—25.000 
k. holdnyi erdőknek törvényszerű kezelése szempontjából az érdekelt 
erdőbirtokosok, az erdőtörvény 21. §-a értelmében, egy szakértő erdő-
tiszt tartására egyesülvén, ennek egyelőre tíz évre való betöltésére 
a folyó évi áprilishó 8-án N.-Szőllősön tartott közig. erd. bizottsági 
ülés 18. számú jegyzőkönyve alapján ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomással : 700 frt készpénz fizetés, 
150 frt lakbér illeték, 
300 frt utazási átalány és 
50 frt irodai átalány, nemkülönben azon kötelezettség van ösz-

kötve, hogy a megválasztandó erdőtiszt Királyházán tartozik lakni. 
Felhivatnak ennélfogva a pályázni óhajtók, hogy erdészeti aka

démiai és államvizsgái bizonylataikkal felszerelt folyamodványaikat 
legkésőbb folyó évi juniushó 1-ső napjáig alulirt kir. erdőfelügyelő
séghez beküldeni szíveskedjenek. 



Az erdőakadémiai és államvizsgái bizonylatokkal nem birok, de 
a kellő gyakorlatot kimutatók csak az esetben fognak figyelembe 
vétetni, ha erdőakadémia végzett és államvizsgás pályázók nem jelent
keznének, mely esetben azonban a megválasztottnak kineveztetése a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi nagymélt. ministerium magas bele
egyezésétől tétetnék függővé. — Szatmártt, 1884. évi áprilisba 25-én. 

M. kir. erdöfelügyélbség. 

4822. szám. Brassó város közönségénél betöltendő, évi 400 fit 
fizetéssel, 100 frt lakpénzzel, illetőleg természetbeni lakással, 120 frt 
utazási és napidíj átalánnyal és 40 ürméter bükk hasáb tüzifajáran-
dósággal összekötött erdészsegédi állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomásért folyamodók kimutatni tartoznak, hogy vala
melyik erdészeti tanintézeten az erdészeti tanfolyamot jó sikerrel 
bevégezték, s ha az erdészeti államvizsgát még nem tették volna le, 
nyilatkozat által magukat kötelezni arra, hogy az államvizsgát az 
alkalmaztatásuk idejétől számítva két év lefolyása alatt leteszik, 
vagy ha az meg nem történnék, állomásukról semmiféle igény nél
kül azonnal lemondanak. 

Pályázni kívánók továbbá felhivatnak, erkölcsi és egészségi 
bizonyítványait is bemutatni és keresztlevél által bebizonyítani, hogy 
a 40-ik évet még be nem töltötték. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi augusztushó 25-ig 
ezen tanácshoz benyújtandók. — Brassó, 1884. áprilhó 26-án. 

A városi tanács. 

1590. szám. Alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében három, 
egyenként 200 frt bér, szabad lakás, vagy annak hiányában a fizetés 
10°/0 mint lakbér, 24 m3 kemény tűzifa és íl hold földilletménynyel 
javadalmazott IV. oszt. erdőőri állomásra pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint sajátkezüleg irt, és az erdő
törvény által követelt kellékekkel okmányolt kérvényeiket folyó évi 
május végéig alulirt hivatalnál nyújtsák be. 

Soóvártt, 1884. ápril 24-én. 
M. kir. erdöhivatal. 



2305. szíün. Az alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében 
egy kezelő főerdészi állomásra az állományszeni illetményekkel és 
534 frt biztosíték letételének kötelezettségével pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §. 
által követelt szakképzettségüket, valamint a hivatalos magyar nyelv
nek szóban és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt kérvényeiket f. évi juniushó 15-ig az alulírott erdőigazgató
ságnál nyújtsák 'be. 

M.-Sziget, 1884. áprilhó 30. 
M. Jcir. erdöigazgatóság. 

317. szám. A nagyváradi gör. kath. püspök belényesi uradalmi 
erdőhivatal által az úrbéri elkülönítés, illetve a 125.000 k. hold erdő
gazdaság üzemterv készítésének idejére körülbelől négy évi időtar
tamra egy okleveles mérnök évi 1000 frt fizetés, 120 frt lakpénz és 
a házhoz szállítva szükséges tűzifa, továbbá három erdőgyakornoki 
állomást, egyenként évi 700 frt fizetés, a külső munkálatoknál 1 frt 
napidíj és a házhoz szállítva 10 m 3 tűzifa élvezménynyel pályázat 
nyittatik. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy saját kezökkel irt folya
modványokat, melyben szakképzettségük, feddhetlen előélet, nős vagy 
nőtlen állapotok és nyelvismeretük kimutatva legyenek, ezen hivatal
hoz legkésőbb f. évi juniushó 20-ig nyújtsák be. 

Belényes, 1884. évi májushó 11-én. 
A nagyváradi gör. kath. püspök uradalmi erdöhivatal 

Belényesen. 

1610. sz. Szászsebes város erdőmesteri és ezzel egyesített mér
nöki állomása betöltendő. 

Az évi fizetés 800 frt, lótartási átalány 200 frt, fajntalék 12 öl, 
napi dij a közelebb részekben 1 frt, a többiben 2 frt. 

A folyó évi juniushó 30-áig beadandó folyamodványokhoz a 
minősítési okmányokon kivül egészségi bizonyítvány is hozzácsatolandó. 

Szászsebesen, 1884. áprilhó 30-án. 
A városi tanács. 



1826. igt., 171. kgy. szám. Szab. kir. Sopron városánál három, 
egyenként 250 frt készpénzfizetés, természetbeni lakás, kétévenként 
egy téli és egy nyári zubbony, egy darab öreg és egy darab fiatal 
szarvasmarhára fű és alom, cl hl rozs után számítandó pénzváltság, 
10 frt csizmapénz s sapkára 1 frt kiszolgáltatásával javadalmazott 
erdőőri állás lévén üresedésben, ezeknek ideiglenes minőségben kine
vezés utján való betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 

Pályázni kívánók életkorukat, feddhetetlen előéletüket, ismere
teiket, ugy eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket f. évi június hava 20-ig a városi igtatói hivatalban annál 
bizonyosabban nyújtsák be, mert elkésve beadott folyamodványok 
tekintetbe vétetni nem fognak. 

Megjegyeztetik, hogy oly egyének, kik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37. §-ban előirt erdőőri vizsgát letették, más pályázók felett előny
ben fognak részesittetni. 

Sopron szab. kir. város közönségének 1884. évi áprilhó 3-án 
tartott közgyűléséből. 

Jliáss, Finclc János, 
főjegyző. polgármester. 

A Csetnek városi közbirtokosság részéről egy kezelő főerdészi 
állomásra pályázat nyittatik. 

Ezen állomás 800 frt készpénz, 30 frt földilletmény, 48 m 
házhoz szállított tűzifa járandóság javadalmazásával van összekötve. 

Pályázók felhivatnak, hogy folyamodványukat, az 1879. XXXI. 
t.-cz. 36. • szakaszában megszabott minősítés igazolására szolgáló 
•bizonyítványokkal folyó évi augusztushó 15-ig napjáig alulírottnál 
nyújtsák be. — Csetnek, 1884. májushó 14. 

Kiriny Aurél, 
közbirtokossági igazgató. 

1753. sz. Itesinár községben szervezett községi erdészi állomás 
betöltése czéljából ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomással összekötött javadalmazások : 600 frt évi fizetés 
előleges havi részletekben és 6 öl tűzifa természetben. 



Pályázók az 1879. évi XXXI. t.-czikk 18. §-ában körülírt miiiő-
sitéseu kivül tartoznak bebizonyítani, hogy a román nyelvben tökéle
tesen jártasok. 

Szabályszerűen felszerelt kérvények folyó évi juniushó 7-éig az 
alulirt hivatalnál nyújtandók be. 

Nagy-Szeben, 1884. évi májushó 12-én. 
A központi járási szolgabírói hivatal. 

304. sz. Torda-Aranyosmegyében Torda székhelyivel rendszere
sített járási főerdészi állomásra pályázat hirdettetik, felhivatván pá
lyázni kívánók, hogy szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat, 
ha alkalmazásban vannak, elöljáróik utján, ha nincsenek, közvetlen 
Torda-Aranyosmegye erdőrendészeti bizottságához jövő juniushó 9-éig 
adják be; ezen állomással 800 frt évi fizetés, mely 5 és 10 évi kifo
gástalan szolgálat után 900, illetőleg 1000 írtra fog felemeltetni, 
100 frt lakpénz és 300 frt utazási átalány van összekötve. 

A kinevezendő főerdész állomását 3 évig köteles megtartani. 
Tordán 1884. májushó 17-én. 

Weress Dénes. 
alispán, erdőrendészeti biz. alelnök. 

Főméltóságu gróf Schönborn-Buchhein munkácsi uradalmának 
igazgatóságának egy körülbelől 26.000 kat. hold tölgy- és bükkerdő-
böl álló kerület kezelésére egy főerdészi állomás lesz betöltendő. 

Ezen, nyugdíjra jogosult állással a következő évi járandóságok 
vannak egybekötve: 

készpénzfizetés 400 frt, 
lótartási átalány 330 frt, 
termények körülbelől 700 frt értékben, e mellett szabad lakás, 

kert, 2 hold föld, 6 darab szarvasmarha és 12 drb sertés számára 
szabad nyári legeltetés. 

A magyar és német nyelven kivül még egy szláv nyelv ismerete 
is kívánatos, előnyben pedig azon pályázók részesülendenek, a kik a 
40-ik évet még el nem érték, és a tölgy- és bükkerdők kihasználásá
ban, szenelés és fausztatás körül tapasztalatokkal birnak. 



Az állomás f. évi augusztus havában lenne elfoglalandó. 
A pályázók, ha az 1879. évi erdőtörvény 36. §-ban előirt kö

vetelményeknek (magyar államvizsga, vagy 1867. előtti osztrák állam
vizsga) megfelelni képesek, felkéretnek, okmányokkal felszerelt folya
modványaikat f. évi juniushó 25-ikéig a munkácsi és szt.-miklósi 
uradalmi igazgatósághoz benyújtani. 

Hirdetmény tölgy- és bükk épületi-, műszer- és tűzifa 
kihasználása iránt. 

301. sz. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. k. ministeriumnak f. évi áprilhó 2-án 12.306. sz. alatt kelt rendelete 
folytán ezennel közhírré tétetik : miszerint az alulirt erdőhivatalhoz 
tartozó ogradenai és berzaszkai erdőgondnokságok kerületéből 1885. évi 
január 1-től 1892. évi deczember végéig terjedő 8 (nyolcz) évi tar
tamra, évente 5000 m3 (ötezer köbméter) tölgy épületi- és műszerfa 
és 4000 ürm (negyvenezer ürköbméter) bükk- és részben tölgy tűzifa 
fog a legtöbbet ígérőnek kihasználásra átengedtetni. 

Az írásbeli ajánlatokkal kapcsolatos nyilvános árverés folyó évi 
június 23-án délelőtti 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 bánatpénzül 3500 (háromezer 
ötszáz) forint lesz csatolandó, ezen czim alatt : „ajánlatok az ogra-
dena beraszkai faüzletre" lepecsételve és vevény mellett legkésőbb 
folyó évi június 22-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 haszonvételért hátralékban vannak, vagy 
a kik a kincsárral perlekednek, az árveréshez nem bocsáttatnak. 

Utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Orsován, 1880. évi májushó 10-én. 

M. Tcir. erdőhivatal. 



Árverési hirdetmény. 
2088. Körmöcz szab. kir. és főbányaváros tanácsa részéről köz-

hirré tétetik, miként a turóczmegyei Cseremosno község határában 
fekvő, körülbelől 336 katasztrális hold 480 • öl kiterjedésű s 
„Lange Wiese" nevii erdőrészletben találtató hicz- és jegenyefenyő, 
éiiület- és rönk fa - kéreggel együtt — hozzávetőleg 18267. 9 6 töm-
köbméternyi tartalommal és bükkfa, hozzávetőleg 128 1 4 . 0 6 tömköb-
méternyi tartalommal szóbeli árveréssel párosult ajánlati versenytár
gyalás utján s felsőbb jóváhagyás fenntartása mellett áruba bo
csáttatik. 

Vevőnek a megjelölt faanyag kihasználására négy (4) egymás
után következő év, vagyis 1884. évtől 1887. évig bezárólag enged
tetik, ezenkívül pedig a vett fa feldolgozására s a fennt megállapított 
időre átengedtetik az úgynevezett „királyhidi" fűrészmalom. 

A nyilvános szóbeli árverés folyó 1884. évi juniushó 5-én dél
előtti' 10 órakor Körmöczbányán a városháza üléstermében fog meg
tartatni; írásbeli, lepecsételt és 4294 frt értékű bánatpénzzel ellátott 
ajánlatok pedig, melyekben a felajánlott vételár számokban és betűk
kel külön írandó ki és kiemelendő, hogy az ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti, legkésőbb 
1884. évi juniushó 4-én délutáni 5 óráig a városi polgármesteri hiva
talhoz mulhatlanul beküldendők. 

Kikiáltási ár fenntjelzett összes femennyiségre 42.942 frt 93 kr. 
Az árverési és szerződési feltételek az alulirt tanácsnál meg

tekinthetők és kívánatra posta utján is beküldetnek. 
Pót-, feltételes-, olvashatlan-, hiányosan kiállított vagy felsze

relt ajánlatok el nem fogadhatók és visszavettetni fognak. 
Kelt Körmöczbányán a városi tanácsnál 1884. évi májushó 19-én. 

Chabada József, 
polgármester. 


