
Hirfletö-melléldet az „Erdészeti Lapok" 1895. évi IV. M t a . 

Az „Erdészet i Lapok " mellet t mérsékel t közlési díjér t 
a lap irányával ne m ellenkező hirdetése k kiadatnak . 

Díjszabályzat . Az első negyven (40) sorért soronkint negyven 
(40) krajczár, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 
egész 60-ik sorig, soronkint harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik 
soron felül következő minden sorért egyenkint husz (20) krajczár 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

B U D A P E S T B É C S 

Kincstári és uradalmi 

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

MagyaTkirTudvari részére akár Csász. és kir. ausztr. 
szállítók. udvari szállitók. 

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 

EGYEHRUHÁZATHÖZ T A R T O Z Ó ECYES R É S Z E K E T 

csakis valódi t a r t ó s minőségben szál l í t jó tá l lás mel let t 

TILLER MÓR És TÁRSA 
B E L G R Á D T E H E R Á N 

osztrák-magyar cs. és kir. udvari szálli
tók, valamint perzsa császári és szerb 

királyi udvari szállitók 
Budapesten, Káro ly - lak tanya . 

Szerb királyi udvari Kimerítő árjegyzéket kívánatra küldünk. Perzsacsászári ud 
szállitók. * ° J variszálUtók. 



Fontos utazók
nak, vadászok
nak, t iszteknek 
és másoknak. 

Revolverek. 
f e g y v e r e k 

-VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK 
valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 
BÉCS, Ottakring f i A  T T T ^ H T Raktár BÉCS, 

Festgasse II'I3. I J A >3 JJ J J X i i X A V / J - I., Kohlmarkt 9 . 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyver-gyáros 

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

Illusztrált árjegyzéke k bérmentv e é s ingyen küldetnek . 

Állomást keres. 

Egy nős, családos, husz évi erdészeti, erdészmérnöki és 
vadászati gyakorlattal biró s ezeket kitűnő okmányokkal igazolni 
tudja s jelenleg is egy nagyobb uradalomban önállóan működő 
erdész, a magyar és német nyelvet szóban és Írásban bírja, had
kötelezettségének eleget tett, jelen állomását urasága tudtával 
elhagyni óhajtván, más állomást keres. 

Szives ajánlatok „B. A. remény11 jelzéssel ellátva, az „Erdé
szeti Lapok" kiadóhivatalához kéretnek. 

(1/ID 

Faeladás. 
Tatrang brassómegyei erdőbirtokos község (u. posta Zajzon) 

f. évi május hó 12-én délelőtti 10 órakor a községházán tartandó 



nyilvános szóbeli árverésen következő fatömegeket adja el a község 
közelében fekvő helyekről: 

1. A. D. üz. oszt. 1891 —1895. évi vágásterületén levő 2162 
drb. átlagosan 50 cm. mellmagassági átmérőjű 20 m. magas 
jegenye fenyőtörzset 4490 m3 becsült fatartalommal 2143 frt 45 
kr. becsértékkel kiáltva ki. 

2. A. E. üz. oszt.-ban előhasználatképpen kiszedendő 759 
drb hasonló átlagos méretű 1488 w3-re becsült jegenye fenyő
törzset 466 frt 59 kr. becsértékkel kiáltva ki. 

A becsérték 10°/o-át is tartalmazó zárt Írásbeli ajánlatok az 
árverezést megelőző napig nyújthatók be a községi elöljárósághoz. 
Ugyanott és a hosszufalusi m. kir. erdőgondnokságnál kaphatni 
bővebb felvilágosítást. 

Tatrangon 1895. évi márczius hó 27-én 

1790. szám 1895. Az alólirt m. kir. erdőigazgatóság kezelése 
alá tartozó fogarasi m. kir. erdőgondnoki állomásra évi 800 forint 
fizetés és a többi állományszerü mellékilletményekkel előléptetés 
esetén évi 700 frt fizetés és az állományszerü mellékilletményekkel 
pályázat nyittatik. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint az 1883. évi 
I. t.-cz. 12. §-ában követelt szakképzettségüket az eddig teljesített 
szolgálatuk felsorolásával, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kívánók pedig ezen kivül erős és ép testalkatukat, külö
nösen jó látó, halló és beszélő képességüket kincstári erdészeti 
orvos, vagy m. kir. honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit-
ványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket. 

a községi elöljáróság 
Foris Mihály 

főbíró. 

Pályázat. 



folyó évi május hó 4-ig az alólirt m. kir. erdöigazgatósághoz 
nyújtsák be. 

Kolozsvárt, 1895. márczius hó 30-án. 
(3) A m, kir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

A beszterczebányai püspöki uradalomnál egy II. oszt. erdőöri 
állomás azonnal betöltendő. Évi fizetés 161 frt, 1 hold föld 12 
ürm3 fa, 2 tehén s 2 sertés számára legelő s makkoltatás. Lődij 
és erd. kihágások után járó szabályozott %. 

Megkívántatik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §. előirt szak
képzettség hiteles bizonyítása. 

Bars-Berzencze, 1895. márcz. hó 28. 
(4) Pultz Ferencz 

püspöki uradalmi főerdész. 

Pályázat erdőöri állomásra. 
A mizse-jánoshidai uradalomban egy erdőőri állás azonnal 

•és illetve f. évi május hónap folyamán betöltendő. Évi javadalmazás: 
Kétszáz forint készpénz. 
Négyszáz liter I. o. buza. 
Ezerkétszáz liter II. o. buza. 
Négyszáz liter árpa. 
Száztizenkét liter bor. 
Két hold (12003) föld. 
Erre az állásra csak oly egyének pályázhatnak, kik a fáczán-

tenyésztésben kellő jártasságot szereztek. 
Pályázni kívánók küldjék bizonyítvány-másolattal felszerelt 

kérvényüket, melyek vissza nem küldetnek, fenti czimen u. p. 
Jász-Mihálytelek. 

(5) Mizse-Jánoshidai uradalom. 



936/1895. szám. Alólirott hivatal Írásbeli ajánlati tárgyalás 
utján áruba bocsátja a csornoholovai erdőgondnokság kerületében 
az 1895. évi május hó elsejétől számitandó három esetleg 6, 
illetve 9 éven át az üzemterv szerint évente termelhető mintegy 
8000—12.000 ürm.-t tevő jegenye fenyőrönkmennyiséget; egyúttal 
pedig bérbeadja az ennek feldolgozására szolgáló lyuttai és 
csarnoholovai egy-egy keretű vizi fürészgépeket az ezekhez tartozó 
épületek és rakodókkal együtt. 

Az emiitett rönkmennyiség a nevezett fürészgépek rakodóin 
fog átadatni, kikiáltási ár gyanánt a L y u t t á n átadandó rönkökre 
köbméterenkint. 

3 évi szerződési időtartam esetén . . . . . . . . . 300 frt 

A fűrészgépek és tartozékaik kikiáltási bérösszegéül éven
kint pedig a lyuttaira nézve : 300 frt, a csornoholovaira ellenben 
•600 frt állapittatik meg. 

Az 500 frt bánatpénzzel és ivenkint 50 kros bélyeggel 
ellátandó f. évi m á j u s hó 9-én d é l i 12 ó r á i g alulírott hiva
talnál benyújtandó ajánlatokban, a felajánlandó árak számjegyekkel 
és betűkkel is világosan kiirandók; egyúttal pedig az is kifejezendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismervén, 
azokat magára nézve kötelezökül tekinti. 

Végül tüzetes tájékozásul az is közzététetik, hogy kincstárnak 
jogában áll a benyújtott ajánlatok közül azt fogadni el, mely 
nézete szerint a legelőnyösebb még abban az esetben is, ha 
abban nem a legmagasabb ár lenne megajánlva, hogy továbbá 
.utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Ungvárt, 1895. ápril hó 8-án. 
(6) Magy. Tcir. főerdöhivatal. 

3-10 
3-20 

A C s ő m o h o l o v á n átadandókra: 
3 évi szerződési időtartam esetén _ 3-30 frt 

3-40 , 
3-50 „ 



Árlejtési tárgyalás kötéláruk szállítására. 

2023/95. szám. Alólirott erdőigazgatóság, valamint a bustya-
házai m. kir. erdőhivatal kerülete 1896—1898. évi kötélnemüek 
szükségletének biztosítása czéljából, ezen erdőigazgatóságnál 1895. 
é v i május hó 27-én délelőtti 11 órakor versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Versenyezni kívánók felhivatnak miszerint a versenyzési 
feltételek értelmében kiállított zárt írásbeli ajánlataikat, melyekben 
a tiszta kötélgyártmányokért követelt ár kilogrammonként külön 
és külön a kátrányozott kötélnemüekért követelt, számokkal és 
betűvel megjelöltessék, kettőezer (2000) forint bánatpénzzel fel
szerelve, fennebb meghatározott időig, valamint az általuk szállí
tani kívánt kötélnemüek mintáit 30—40 cm. hosszúságban külön 
csomagban az erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

A versenytárgyalási feltételek az alulírott erdőigazgatóságnál 
a hivatalos órák közben, bármikor megtekinthetők. 

A kiszabott időn tul érkező, valamint nem közvetlenül a 
kötélgyártók részéről tett ajánlatok el nem fogadtatnak. 

Máram.-Sziget, 1895. április 6-án. 
(7) M. kir. erdöigazgatóság.. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Az „Erdészeti Lapok" 1889—1894. évfolyamai igen mér
sékelt áron megszerezhetők. Bővebb feivilágositással az országos 
erdészeti egvesűlet titkári hivatala szolgál. 

(8) 

Árverési hirdetmény. 
1284. Kg. 95, szám. — A nagyméltóságú m. kir. minister 

urnák 1885. évi 6027. számú rendeletével jóváhagyott ideig 
gazdasági üzemterv szerint Tálos-Nagymezö (velkapola) község 
erdöbirtokának A üzemosztályában az 1895. évre kijelölt 7.0 kat. 



hold vágásterület és 7.0 kat. hold tisztázó vágásban kihasználásra 
kijelölt 1096 drb. jegenyefenyő továbbá a B üzemosztályban 6.4 
kat. hold rendes vágás és 7.5 kat. hold tisztázó vágásban, vala
mint a Dóczy-fűrésze község határában fekvő erdőbirtokban a 
D üzemosztályban 3.0 kat. hold rendes vágásban találtató bükkfa 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen 
Pálos-Nagymező községben, a község házán 1895. évi május hó 
22.-én délelőtt 10 órakor adatik el. 

A részletes feltételek ezen szolgabiróságnál, a Zsarnóczai m. 
kii-, erdőgondnokságnál és Pálos-Nagymező község elöljáróságánál 
megtekinthetők. 

Oszlányban 1895. évi ápril hó 20. rnj-: 
(9) IJUWSI. 

főszolgabíró. 

Pályázat erdógyakornoki állásra. 
A mosóczi uradalom erdőhivatalához, 600 frt fizetés, szabad 

lakás tűzifa javadalmazással egy erdógyakornoki állásra pályázat 
nyittatik. Feltételek: akadémiai képzettség, magyar, német és tót 
nyelv birása, továbbá gyakorlat a felmérésben. Ezen állás f. évi 
aug. 1-én esetleg nov. 1-én betöltendő. Folyamodványok Báró 
Révay Ferencz ur ő méltóságához, Mosócz (Turócz vármegye) 
küldendők. 

(10j 

Árverési hirdetmény. 
1434./1895. évi szám. - - Alulírott m. kir. erdőhivalal írás

beli ajánlati tárgyalás utján áruba bocsájtja a szomolnoki m. kir. 
erdőgondnokság B. ü. v. tartozó erdőkben a legközelebbi 5 éy 
alatt kihasználás alá kerülő vágásterületeken található lucz, jegenye, 
erdei fenyő, kőris, juhar és szil épület és müszerfát tövön a z 
erdőn köbméter, a rudakat darabszám szerint. 

Minthogy pedig a kihasználás alá kerülő területeken levő 
fakészletek a fennálló üzemterv szerint, esetleg a vágások 
csoportosításával adandók el, az ajánlatok is, ennek megfelelően 
külön-külön szerkesztendők és nyújtandók be. 



Kikiáltási ár gyanánt és pedig mindkét esetben köbméteren-
iunt illetve egységenkint a következő árak szolgálnak: 

1. Az é p ü l e t és mü s z e r f á n ál, . f a n e m k ii 1 ö n b s é g 
nél k ii 1 k ö b m é te r enk in t: 
16—24 cm. alsó átmérőjű fáná! . . . ' . . . _.. 1 frt 40 kr. 
Ofí Q4. 
—,J „ » „ n 

. . . . . . 2 * lő , 
35 cm. és ezenfelüli alsó átmérőjű fánál 2 . 80 „ 

2. A r u d a k n á 1: 
6 cm. olcsó átmérőig . . . . . . — . . . . . . . . . 0 t 0 5 » 
7—10 cm. alsó átmérőig... ___ __. . . . .... . . . 0 n 10 , 
1-15 „ » „ - ' - . . . . . . _ . . i) 

3. Zsindelynél 1000 drb.-ként 2 . oo , 
4. Szőlőkarónál 1000 drb.-ként . . . _.. ___ 3 frt 00 kr. 
Az ivenkint 50 krnyi bélyeggel és a niegajánlt összeg 

10%-nak megfelelő bánatpénzzel ellátott és f. é. má jus hó 
22-én d é l e l ő t t i 11 ó r á i g az alulírott kir. erdőhivatalhoz 
benyújtandó ajánlatokban a megajánlt árak betűkkel és szám
jegyekkel világosan kiirandók és egyúttal az is kifejezendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azokat 
magára nézve feltétlenül kötelezőknek tekinti. 

Itt határozottan kiköttetik, hogy a niegajánlt összeg 10%-ának 
megfelelő bánatpénz az ajánlattól elkülönített boríték alatt kül
dendő be. 

Végül tájékozásul megjegyeztetik, hogy utóajánlatok el nem 
fogadtatnak és hogy az árverési és szerződési feltételek az alulirt 
m. kir. erdőhivatalnál, a hivatalos órák alatt, bármikor meg
tekinthetők. 

Soóvárt 1895. évi április hó 19-én. 
(11) M. kir. erdőhivatal. 

Árverési hirdetmény. 
578. szám. Ezennel közhírré tétetik, hogy Csik-Szt.-György 

határában lévő „Jporka" és „Lovászé" nevü erdőrészekben az 
erdöhivatal által lebecsült és kijegyzett száraz fák 15—20 cm. 
vastagságig 879 drb. 182.43 köbméterrel. 21—40 cm. vastagságig 



4486 drb. 3862.44 köbméterrel, 40— 110 cm. vastagságig 2706 drb. 
13803.31 köbméterrel és igy összesen 8071 drb. 17,848.18 köb
méterrel Csik-Szent-Györgyön a piaczon lévő két községházánál 
folyó évi május hó 4-én délelőtt 9 órakor a többet ígérőnek nyílt 
árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 1785 frt, árverezni kívánók ennek 10%-át az 
árverés megkezdése előtt készpénzben kötelesek letenni. 

Szabályszerűen felszerelt és kellő bánatpénzzel ellátott írás
beli zárt ajánlatok is az árverés megkezdése előtt elfogadtatnak. 

Az árverési feltételek a körjegyzői irodában Csik-Szent-
Györgyön a hivatalos órákban megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szent-Györgyön 1895. április hó 3-án. 
Gergely Péter Kánya Imre 

körjegyző biró. 
(12) 

Favásárlási hirdetmény. 
A i'imamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság hajlandó 

kihasználás végett olyan tölgyerdöket venni, a melyekben a 
faállomány különösen bányafatermelésre alkalmas. 

Ajánlatok az eladandó erdő részletes leírása és az eladási 
feltételek közlése mellett a rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény
társaság erdészetéhez Rima-Brézóra (Gömörmegye) intézendők. 

Rima-Brézó 1895. ápril hóban. 
(13) 

Faárverés. 
„A landoki r. k. plébánia tulajdonát képező erdőnek 5670 

tömörköbméterre becsült lucz és jegenye fenyő fatömege f. évi 
május hó 8-án d. e. 10 órakor Landokon (Szepesmegye) a r. k. 
plébánia épületében nyilvános árverés utján el fog adatni. 

Kikiáltási ár 8500 forint. 
Az árverési feltételek alulirt erdögondnokságnál megtekint

hetők. 
Podolinban 1895. évi április hó 23. 

(14) M. kir. erdöyondnolcsáy. 



Pályázat erdőöri állomásokra. 

375/1895. szám. Veszprém vármegye törvényhatósága terü
letén levő községi, volt úrbéres, közbirtokossági stb. erdőknek 
törvényszabta módon leendő őrzése érdemében 4 erdőöri állomás 
szerveztetvén, ezek betöltése czéljából ezennel pályázat nyittatik. 

Az egyik erdöör székhelye Kádárta (17 birtokos 2265 kat. 
hold erdővel), a másiké Csesznek (20 birtokos 2212 kat. hold 
erdővel), a harmadiké M agy ar-Po lány (16 birtokos 2052 kat. 
hold erdővel) és a negyedik erdöör székhelye Tót-Vázsony 
(12 birtokos 2932 kat. hold erdővel). 

A rendszeresített 4 erdőöri állomás közül 3 első osztályu 
egyenkint és évi 300 frt bérfizetéssel, 40 frt lakbérátalánynyal, 
80 frt utiátalánynyal és 2 frt irodaátalánynyal, egy pedig másod
osztályú 250 frt bérfizetéssel, 40 frt lakbérrel, 60 frt utiátalánynyal 
és 2 frt irodaátalánynyal. 

Az ezennel megállapított javadalmazás azonban nincsen az 
egyes erdöjáráshoz kötve s ennélfogva az I. osztályu erdőöri 
állás üresedése esetében a II. osztályu erdöör ugyanazon járásban 
első bérosztályba léptethető elö. 

Az olyan í. osztályu erdőőröket pedig, kik arra hosszabb 
szolgálati idő után buzgó és hasznos szolgálat mellett, kiváló 
szorgalmat és megfelelő magaviseletet tanúsítanak, a közigazgatási 
erdészeti bizottság szabályszerű intézkedéssel főerdőőri czimmel 
ruházhatja fel. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen erdőőri állomás egyikét 
elnyerni óhajtják, hogy az erdőtörvény 37. §-ban megszabotl 
minősítésüket, eddigi, szolgálatukat és hadkötelezettségi viszonyukat 
feltüntető és testi alkalmasságukat igazoló hiteles okmányokkal 
felszerelt kérvényüket legkésőbb f. évi szeptember hó l-ig, alantirt 
kir. erdőfelügyelöböz nyújtsák be, hol is a közelebbi feltételek 
megtudhatók. 

Győrött, 1895. évi április 20-án. 
(15) Véssey Ferencz 

kir. erdöfelügyclü . 


