
Hirdető-melléklet az „Erflészeti Lapi" 1884. éri VIII. füzetéhez. 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért 
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 számittatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos u t a z ó k 
nak, vadászoknak 

t i s z t e k n e k 

és másoknak . 
Revolverek, fegyve 
rek, vadászati esz 

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

Bécs , Ottakriug 
Fes tgasse 11 /13 . GASSER L I P Ó T R a k t á r Bécs , 

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

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

KS" Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

P á l y á z a t . 
Herczeg P á l f f y Miklós detrekői uradalma, (székhely, posta 

és távirdaállomás Malaczka) egy erdészmérnök-segédet keres és azon
nal alkalmaz. Föltételek : a magyar erdészeti akadémiának sikeres 
elvégzése s a magyar nyelvben való teljes jártasság. Fizetés: kezdet
ben évi 500 frt készpénz, lakás, fa és 10 hektoliter gabona, külső 
munka esetén napidíjpótlék. Derekas szolgálat előléptetésre számithat. 

A bizonyítványokkal felszerelt pályázati kereteket az alulirt 
erdészeti hivatal veszi át. 

Kelt Malaczkán, 1884. június 20-án. 
(3—3) Herczeg Pálffy Miklós erdészeti hivatala. 



Kincstári és urodalmi 

e r d ő t i s z t e k é s e r d ő ő r ö k 
részére akár 

- t e l j e s e g y e n r u h 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 egyes részeket 
csakis valód i 

tartós minőség-ben szállit jótállás mellett 

T E L L E K , MÓ R é s 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 . 

H i r d e t m é n y . 
Mindennemű 

erÉiszti é s Katona i mwÉi rám- é s c iM a 
legjutányosabb árak mellett megrendelhető 

R O S E N T H A L H.-ná 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. 



Ó Felsége által 1876-ban nagy arany éremmel kitüntetve. 

Erdei boussolákat, 
tájoló eszközöket, theodolitokat, 

szintező eszközöket, 
mérő asztalokat, távcsöves vonal

zókat, 
térmérőket (planiméter), mérőszala

gokat, mérőléczeket, 
f a - á t l a l ó k a t , 

s általában mindenféle 

felmérési eszközöket 
a legpontosabb szerkezetben szállít 

H>J" e u h ö f e r és f i e t 
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 . 
950. szám. Az alulirt m. kir. bányászati és erdészeti akadémián 

az erdőrendezéstani, valamint az erdőhasználat és iparműtani tanszé
keknél három egymásután következő tanév tartamára betöltendő tanár
segédi állomásokra ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állomással a következő járandóságok vannak összekötve, 
u. m. : 

Az erdészeti akadémiát végzett okleveles egyének számára 
hétszáz (700) frtnyi évi fizetés, egyszázöt (105) frtnyi lakpénz és 20 
köbméter tűzifajárandóság. 

Mindazok a kik ezen állomásokra pályázni kivannak, ezennel 
felhivatnak végzett tanulmányaikról, eddigi foglalkozásukról, kiszol
gált egy évi katonai önkéntességről szóló bizonyítványokkal felszerelt 



folyamodványaikat és pedig az erdőrendezés tanszék melletti tanár
segédi állomásra október 15-éig, az erdőhasználattani tanszékhez 
novemberhó 20-áig elöljáróságuk utján az akad. igazgatóságnál be
nyújtani. 

Későbben beérkező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek. 
Selmecz, 1884. évi augusztus 7-én. 

(1—2) A m. k. bányászati és erdészeti akadémia igazgatója. 

3626. sz. Az alulirt m. k. erdőigazgatóság kerületében két IV. 
osztályú erdőőri és egy IV. osztályú faraktárőri állomásra az állomány
szerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. 
§-ában követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába 
újonnan belépők pedig ezenfelül erős és ép testalkalukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, vala
mint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes 
birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeket folyó évi októberhó 
5-ig az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Kolozsvártt, 1884. aug. 24-én. 
M. kir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

4281. szám. Sopron szabad királyi városánál egy 700 forint évi 
készpénzfizetés, 200 frt értékű természetbeni lakás, 200 frt értékben 
vett s ezen összegben esetleg megváltandó gabona- és takarmány
járandóság, 12 öl kemény dorongfa, valamint a szabályszerű nyug
díjra való igénynyel javadalmazott kerületi erdészi állás jővén üre
sedésbe, ennek választás utján életfogytig való betöltésére pályázat 
hirdettetik. 

Pályázni kívánók magyar állampolgári minőségüket, feddhetetlen 
előéletüket, a magyar és német nyelvben szó- és Írásban való töké
letes jártasságukat, végzett tanulmányaikat, nevezetesen azt, hogy az 
erdőakadémiai tanfolyamot teljesen és sikerrel bevégezték s az erdé
szeti államvizsgát belföldön letették, valamint eddigi alkalmaztatásukat 



tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a városi igtató 
hivatalnál folyó évi szeptemberbe 15-éig, vagy közvetlenül, vagy 
posta utján annál bizonyosabban nyújtsák be, mert később érkezendő 
folyamodványok tekintetbe vétetni nem fognak. 

Sopron szabad királyi város közönségének 1884. évi augnsztushó 
6-án tartott közgyűléséből. 

Funk János, Richenhaller Béla, 
polgármester. jegyző. 

4327. szám. Az alulirt kir. erdőigazgatóság kerületében egy 
fizetőszámvivői, esetleg egy erdőszámvivői állomásra, az állományszerü 
illetményekkel és 600 frt, illetőleg 467 frt biztosíték letételének 
kötelezettségével pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-czikk 12. §. 
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába újon
nan belépni kívánók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat, külö
nösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitvány
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi 
szeptemberbe 15-ik az alulirt m. k. erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

M.-Szigeten 1884. augusztus 14-én. 

3508. szám. Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében a 
herbusi faraktártiszti állomásra az állományszerü illetményekkel és 
467 frt biztosíték letételének kötelezettségével, továbbá egy I-ső osz
tályú évi 480 frt, vagy egy Il-od osztályú évi 360 frt segélydijjal 
javadalmazott erdőgyakornoki állomásra pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t-cz. 12. §. 
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességiiket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo-

M. kir. erdöigasgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik). 



nyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeket 
1884. évi szeptemberhó 21-ig az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtsák be. 

Kolozsvártt, 1884. augusztushó 9-én. 
A m. Jcir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

1785. szám. Alulirt m. kir. főerdőhivatalnál egy segéd erdő
rendezői állomásra az állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §. 
által követelt szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba újon
nan belépni kívánók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat, külö
nösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal, valamint életkoruk s illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a magyar nyelvnek szóban és Írásban való töké
letes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1884. évi 
szeptember 15-ig az alulírott főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Liptó-Ujvárott 1884. évi augusztushó 4-én. 
A m. kir. föerdóhivatal. 

8670. sz. Brassó város közönségénél betöltendő, évi 800 frtnyi 
fizetéssel, 200 frtnyi utazási és napidíj átalánynyal, természetbeni 
lakással és 40 ürméter bükkhasáb tűzifajárandósággal összekötött 
zernesti pagonyerdészi állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen állomásért folyamodók kimutatni tartoznak, hogy valamely 
erdészeti akadémián ez erdészeti tanfolyamot jó sikerrel bevégezték 
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 pályázati kérvények folyó évi szeptemberhó 
30-án ezen tanácshoz benyújtandók. 

Brassó, 1884. augusztushó 23-án. 
A városi tanács. 



Vií 

149. szám. Szab. kir. Erzsébetváros közönsége, Nagy- és Kis-
Küküllő területén fekvő, összesen 4200 holdnyi erdei kezelésére erdő
mesteri állást rendszeresít, javadalmazás 600 frt évi fizetés, 150 frt 
lóátalány, szabad lakás, Szász-Ujfaluban, az erdők közti fű felhasz-
nálhatása és faizás. Feltételek : erdészeti oklevél, illetőleg köteles 
lesz az erdőgazdasági üzemterveket, a mennyiben szükséges, átdol
gozni, ezért külön napi díjban fog részesittetni, és a szükséges segéd
munkások is a közönség költségére fognak alkalmaztatni, pályázati 
határidő f. évi september 15-ike, az állomás választott által októberhó 
l-jével elfoglalandó. 

Szab. kir. Erzsébetváros közönségének 1884. évi augusztus 
12-én tartott üléséből. 

Joseffi, József, Gajzágó Gyula, 
polgármester aljegyző. 

2708. szám. Az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál üresedésben 
lévő famesteri állomásra pályázat nyittatik. 

Ezen állomással a következő illetmények vannak összekötve : 
évi 480 frt bér, szabad lakás, vagy annak hiányában a fizetés tiz 
százalékával azonos lakpénz, 2 frt irodai átalány, 4 hold terményföld 
és 36 ürméter tűzifajárandóság. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az állomás ellátására megkíván
tató képzettségüket, nevezetesen azt, hogy a vízi-, ut- és polgári 
építkezésekre vonatkozó gyakorlati ismeretekkel birnak és képesek az 
építkezéseknek a megállapított tervek szerinti vezetésére, az állami 
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős 
és ép testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos 
által kiállított bizonyítvánnyal, valamint életkoruk- és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyarnyelvnek 
szóban és Írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felsze
relt és sajátkezüleg irt kérvényeiket 1884. évi szeptemberhó 20-áig 
az alulirt főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Lippán, 1884. augusztus 16. 
M. kir. főerdőhivatal. 



Árverési hirdetmények. 
45. szám. A magas földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 

kir. ministerium 1883. évi szeptemberhó 17-én kelt 38.751. számú 
jóváhagyása alapján besztercze-naszódmegyei Neposz község a buko
vinai határszélén lévő „Munceii insiratis" nevezetű fenyő erdejéből 
154 2 holdat közárverési uton 40 év alatti letárolásra el fog adatni. 

A kikiáltási ár 73 frt o. é. holdanként, a kifizetés 40 egyenlő 
évi részletben történik. 

Az árverés Neposz község irodájában az 1884. évi szeptember hó 
9-én délelőtti 10 órakor tartatik meg. 

Az árverezők kötelesek 10°/0-ot mint vádiumot letenni. 
Vádiummal ellátott Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 
A részletesebb feltételek a községi irodában a hivatalos órákban 

megtekinthetők. 
Néposz község elöljárósága 1884. évi augusztushó 3-án. 

Craciunu, Burduhosu, 
előljáró. körjegyző. 

169. szám. A magas földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. ministerium 1884. évi április 1-én kelt 13.914. számú jóvá
hagyása alapján besztercze-naszódmegyei, Földra község a bukovinai 
határszélen lévő Vulfa nevezetű havasi fenyő erdejéből 239 holdat 
közárverési uton 5, illetőleg 7 évben letárolásra fog eladni. 

A kikiáltási ár 50 frt o. é. holdanként, a kifizetés 5 egyenlő 
évi részletben történik. 

Az árverés Földra község irodájában az 1884. évi szeptember 
10-én délelőtti 10 órakor tartatik meg. 

Az árverezők kötelesek 10n/0-oi "fiit vádiumot letenni. 
Vádiummal ellátott Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 
A részletesebb feltételek a községi irodában a hivatalos órákban 

láthatók. 
Földra község elöljárósága 1884. évi juliushó 23-án. 

Scridonu, Burduhosu, 
előljáró. körjegyző. 



712. szám. Mititei községe és volt határőrök közösségének tulaj
donát képező „Panasuri" nevezetű havashoz tartozó „ce cade spre 
transportare in insvorul Cucuresa" erdőrészből, az 1883. szeptember 
12-én 38.753. sz. alatt kelt magas földmivelés-, ipar- és kereske
delmi ministeriumi rendelet által megerősített üzemterv szerint 148'/s> 
azaz egyszáz negyvennyolcz és fél hold erdő letárolás végett 1884. 
szeptember 11-én délelőtti 9 órától 12 óráig nyilvános árverés utján 
a legtöbbet Ígérőnek Mititeiu községi házánál ki fog adatni. 

A kikiáltási ár 55 frt o. é. minden egyes hold erdőért. 
A megkívánt bélyeggel és 816 frt 75 kr o. é. mint bánatpénzzel 

ellátott zárt írásbeli ajánlatok letétetnek a szóbeli árverés megkezdése 
előtt és ezen bánatpénzt a szóbeli igérők is kötelesek letenni, mielőtt 
árverésre bocsáttatnának. 

A részletesebb árverési feltételek az árverés napjáig Mititei 
községe irodájában megolvashatok és azok ismerésével egy vállalkozó 
sem mentheti magát. 

Mititei községe, mint volt határőrök tulajdon közössége elöl
járóságától. — Mititei, 1884. augusztushó 17-én. 

Popu Gavril, Stefanu Puica, 
községi biró. körjegyző. 

Faeladási hirdetmények. 
2111. szám. Az alulirt m. kir. főerdőhivatal kerületében lévő 

radvánczi erdőgondnoksághoz tartozó huszáki „Zajko" nevü tölgyesben 
eladásra kijelölt és számzott 3071 drb (báromezerhetvenegy) tölgy -
tőfa, 21.000 (huszonegyezer) forint kikiáltási ár mellett folyó 1884. 
évi s z e p t e m b e r h ó 10-ik n a p j á n délelőtti 11 órakor zárt írás
beli ajánlatok utján eladásra bocsáttatik. 

Venni kivánók felhivatnak, miszerint szabályszerűen kiállított 
és 10°/0 bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat alulirt főerdőhivatalhoz 
a tárgyalás napja előtt nyújtsák be, hol a hivatalos órákban az árve
rési és szerződési feltételek is megtekinthetők. 

Ungvárit, 1884. évi augusztus 8-án. 
M. kir. főerdőhivatal. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 



Besztercze-Naszódmegyébe kebelezett Sajó-Nagyfalu község elöl
járósága részéről közhirré tétetik, miszerint a nagyméltságu földmive
lési m. kir. ministeriumnak 1883. évi 53,0Í2. számú magas engedélye 
folytán Nagyfalu község; tulajdonát képező „Marisielu" nevü havasán 
fekvő 134 hold fenyőerdő fakészlete folyó évi szeptemberhó 3-án a 
község irodájában nyilvános árverés utján el fog adatni. 

Venni szándékozók ezenirel felhivatnak, hogy a kitűzött időben 
10% bánatpénzzel ellátva, reggeli 9 óráig jelenjenek meg, vagy pedig 
10% bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlataikat a szóbeli árverés meg
kezdése előtt nyújtsák be. Kikiáltási ár holdanként 60 frt. 

A részletes árverési feltételek alulirtt községi elöljáróságnál 
megtekinthetők. 

Sajó-Nagyfaluban 1884. évi augusztushó 10-én. 
A községi elöljáróság. 

H i r d e t m é n y . 
4085. szám. A szigeti m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó kört-

vélyesi község birtokrendezése alkalmából a volt úrbéreseknek kiha
sított legelő területen létező 11.387 köbméter tölgy haszonfa 37.577 
forintra becsült tőértékének kikiáltási ára mellett 1884. év szep
t emberhó 1-ső napján délelőtt 11 óráig az alulirt erdőigazgató
sághoz benyújtandó és 3000 frt bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok 
utján felsőbb jóváhagyástól számitandó 2 évi kihasználási időtartamra 
áruba fog bocsáttatni. 

Az Írásbeli ajánlatokban határozottan kiteendő, hogy ajánlattevő 
az alulirt erdőigazgatóságnál betekinthető árverési és szerződési fel
tételeket ismeri, és azoknak magát feltétlenül aláveti. 

Oly versenyzők, kik a kincstárral szemben peres viszonyban 
állanak, valamint utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

M.-Szigeten, 1884. július 31-én. 
M. kir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 


