
H t az Lapok" 1897. évi III. füzeté 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések 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. 

Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

Reyolierei,, 
f e g y v e r e k 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK 
v a l a m i n t a f e g y v e r s z a k i b a v á g ó m i n d e n n e m ű c z i k k e k 

BÉCS, Ottakring f < 1 Ö Ö P P T I T > A m Raktár BÉCS, 
Festgasse 11/13. V T - A - Ö >5Ali A \ X i I . L V / X I., Kohlmarkt 9. 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyver-gyáros fegyvergyára által, jót
állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Luczfenyö- és jegenyefenyömag eladás. 

A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál 600 kgr. 
szárnyatlan (30—40) °/o csiraképességü jegenyefenyőmag; a 
mihálytelki m. kir. erdőgondnokságnál (u. p. Erdőköz, Zólyom
megye) 5000 kgr. szárnyatlan (70—80) % csiraképességü luczfenyö
mag eladó. 

A jegenyefenyőmag eladásai ára kgronkint csomagolva és a 
beszterczebányai m. kir. vasútállomáshoz, vagy postához szállítva 
25 kr. 
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A luczfenyömag eladásai ára pedig kgronkint csomagolva és 
az erdöközi m. kir. vasútállomáshoz, vagy az erdőközi postára 
szállítva 90 kr. A luczfenyömag megrendelése nevezett erdőgond
nokságnál tehető. 

Beszterczebányán 1897. évi január hó 6.-án. 

(2. III. 3) M. Mr. erdőigazgatóság. 

Mindenféle csemete 
(lehetőségig nagyok és erőteljesek) erdösitési czélra és élő sövé
nyekhez (számos legdivatosabb fajta lomb és tűlevelű fa, Douglas 
és Sitkafenyő, rendszerint százezrével) igen jó minőségben és olcsón 
kapható. Árjegyzék ingyen. 

(3. II 3) J. Heins Fiai. Halstenbek. (Holstein.) 

Alkalmazást keres 
17 évig faraktár és erdőkezelésnél alkalmazott s a vadászatban is 
jártas, jó lövő, szakvizsgázott erdöör. Ajánlatok Frank Vincze 
•czimére (Inaszó-tclep, u. p. Salgó-Tarján) küldendők. 

(4. II 2) 

Alkalmazást keres 
6 évi erdészeti, vadászati gyakorlattal, valamint szakvizsgázott 
erdővéd, ki a magyar, német, tót nyelvet szóban és Írásban birja, 
IV. gymn. osztályt végzett erdészsegéd, ki az erdőmérésben külö
nösen fáczántenyésztésben jártas, ki jelenleg is egy nagyobb 
uradalomnál alkalmazva van. 

Kívánna valamely uradalomnál alerdészi esetleg erdészi állást 
elfoglalni. Szives ajánlatok J. S. 48. sz. alatt az Országos Erdé
szeti Egyesület titkári hivatalához czimezve kéretnek. (5) 



Alkalmazást keres 
szakvizsgázott erdöör, ki a vadászatban és vadtenyésztésben tel
jesen jártas s ily minőségben már több évig szolgált s a mellett 
irodai teendőkkel, számadások vezetésével is meg volt bizva. Aján
latok Soóky Gyula czimére: (Puszta-Lörinczin, u. p. Nógrád-Vad
kert) küldendők. (6) 

Pályázat urad. erdötiszti állásokra. 
Schönborn-Buchheim Ervin gróf ur ő föméltósága munkács-

és szent-miklósi hitbizományi uradalmainak erdőrendezési ügyosz
tályában következő állások töltendők be u. m.: 

egy erdőmérnöki állás évi 784 frt minimalis fizetéssel, 
két erdészsegédi állás évi 611 frt minimalis fizetéssel, 
két erdőgyakornoki állás évi 450 frt segéddijjal. 
A föntebbi illetményeken kivül ezen állásokkal szabad lakás 

vagy a rendszeresitett lakáspénz; a külső munkálatoknál szabad 
ellátás vagy a rendszeresitett ellátási költségeknek élvezete van 
összekötve. 

Az első két állásra pályázóktól megköveteltetik a selmecz-
bányai m. kir. erdészeti akadémia elvégzése, valamint az erdő
rendezés, térképrajzolás és az erdészeti üzemtervek nyilvántartá
sában való gyakorlati jártasság. 

Az erdőgyakornoki állásokra pályázóktól megköveteltetik, egy 
a m. kir. erdööri szakiskolának jó sikerrel való elvégzése, jó kéz
írás s a térképrajzolás és felmérési munkálatokban való jártasság. 

Pályázók — kik a magyar nyelven kivül a német s vala
mely szláv nyelvet is birják előnyben részesülnek. 

Bélyegtelen, sajátkezüleg irt s rövid életleirást tartalmazó, 
bizonyítvány-másolatokkal, valamint a pályázónak fényképével 
ellátott, nem különben egy sajátkezüleg készített állab-térképpel 
felszerelt folyamodványok legkésőbb f. évi április hó 20-ig az 
uradalmi igazgatósághoz Munkácson beadandók. (7) 



Pályázat uradalmi erdögyakornoki állásra. 
70/1897. A zirczi apátság erdőmesteri hivatalánál alkalmazott 

ei'dőgyakornok állomása előléptetés folytán megüresedvén, arra az 
alábbi feltételek mellett pályázat nyittatik : 

Évi illetmények : 

1. Készpénzfizetés 480 frt, azaz ncgyszáznyolczvan forint. 
2. Lakás, fűtés. 
3. A zirczi erdögondnokság határán tul teljesített szolgálatok 

alkalmával útiköltség megtérítés és az uradalomban szokásos 
napidíj. 

4. Szabályszerű lövődij. 
5. Szolgálatban egy egylovas uradalmi fogat áll rendelke

zésére. : 
Ezen állomásra pályázók felhivatnak, hogy a selmeczbányai 

erdészeti akadémia elvégzését, esetleg eddigi alkalmaztatásukat, 
ép, erös testalkatukat akadémiai index, illetve bizonyítványokkal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt és a zirczi 
apáthoz intézett, sajátkezüleg irt kérvényeiket f. évi május hó 
10-ig a zirczi apátság erdőmesteri hivatalához nyújtsák be. A ki
nevezendő erdőgyakornok állását f. évi június hó 15-ig elfoglalni 
tartozik. 

Zircz, (Veszprém vármegye) 1897. márczius 15. 
(8) Havas Ágoston. 

erdőmester. 

Pályázat erdööri állomásokra. 
1381 1897. sz. — Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerüle

tében megüresedett egy I-ső osztályú főerdöőri, előléptetés esetén 
egy Il-od és Ill-ad osztályú főerdöőri állomásra 480 frt, 420 frt 
illetve 360 frt évi bérrel; további előléptetés esetében egy I-ső 
osztályú, egy H-od, Ill-ad vagy IV-ed osztályú erdőőri állomásra 
350 frt, — 300, — 270 frt, vagy 240 frt évi bérrel; és az egyéb állo-
mányszerü illetményekkel, és végre egy I-ső oszt. erdölegényi, elő-



léptetés esetén egy Il-od vagy egy Hl-ad oszt. erdőlegényi állo
másra 200 frt - 1 8 0 frt, illetve 150 frt évi bérrel és egyéb 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az erdööri állomásra pályázók az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37. §-ban követelt erdőőri szakvizsga letételét okmányilag igazolni 
tartoznak. 

Az államerdészeti szolgálatba csak most belépni kívánók 
ezen kivül erős és ép testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és 
hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, 
vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkorukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal; továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírá
sát okmányokkat kötelesek kimutatni. 

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó évi április 
hó 16-ig az alulirt m. kir. érdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Bcszterczebányán 1897. évi márczius 10.-én 
(9) M. Jcir. erdöigazgatóság. 

Faárverési hirdetmény. 
Szepes vármegye gölniczbányai járásához tartózó Svedlér 

bányaváros nagyközség tulajdonát képező szálerdő üzemosztály 
Il-ik vágássorozat 5-ik tag 31. 32. 33 valamint részben 21. 36. 
és 27. sz. osztag vagyis a rendszeres üzemterv szerint kihasználásra 
előirt 30"50 kat. hold kiterjedésű 11 és 12 sz. vágásaiban, a 
mellmagasságban mért 20 cm-an felüli mintegy 7000 m3-re becsüli 
összes jegenye és luczfenyö haszon fa lövőn és tömköbméter 
utáni ár mellett eladandó lévén: annak Svedlér bányaváros nagy
község tanács termében, nyilvános árverés utján történendő ela
dására határnapul 1897. évi április hó 15-ik napjának dél előlti 
11 órája tűzetik ki. 

Bánatpénz 2000 (kétezer) o. é. frt; utóajánlatok el nem fogad
tatnak ; faeladás egyéb feltételei fenti birtokos tanácstermében és 
alulirt erdőgondnokságnál tekinthetők meg. 

Gölniczbányán, 1897. márczius 19. 
M. kir. erdögondnokság. 

(10) 'Németh Pál 
m. kir. erdész. 



Cserzés 
Nagyméltóságú gr. Andrássy Tivadar ur tőketerebesi uradalmához 
tartozó Zemplénmegye Szécs-kereszturi határában fekvő, ez évre 
letárolásra kijelölt, 73 kat. holdnyi erdőterületen levő famennyiség, 
mely escrzésre kiválóan alkalmas, eladó. 

Az erre vonatkozó bővebb felvilágosításokat megadja az 
uradalmi jószágigazgatóság Tőke-Torebcsen Zemplénmegyében. 

(11) 

Megrendelések 
horvát-szlavonországi kocsános tölgy vetőmakk szállítására felvé
tetnek „Goldschmidt és Reich"-nél (Sziszeken). (12. II. 2.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 

3078—897. szb. — Udvarhely vármegye Pálfalva község 
közbirtokosságának tulajdonát képező „gazda" nevü erdőrészen 
található 10.000 frt, azaz tízezer forintra becsült 1676 szál 
28—100 cm. mellmagasságu átmérővel bíró tölgymüfa 1897. évi 
június hó 20.-án d. e. 10 órakor Pálfalva községházánál nyilvános 
szóbeli árverésen el fognak adatni, árverezni óhajtók kötelesek 
az árverés megkezdése előtt a becsérték 10%-át bánatpénz 
fejében az árverést vezető főszolgabíró kezéhez letenni. 

Az árverezési feltételek és részletes fabecslés a sz.-udvar
helyi m. kir. felső erdőgondnokság irodájában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Sz.-Udvarhelytt, 1897. márczius hó 2.-án. 
(13 I. 2.) Demeter, 

főszolgabíró. 



Árverési hirdetmény. 
1137—897. sz. — Alulírott m. kir. erdőhivatal ezennel köz

hírré teszi, hogy a selmeczbányai és jalnai m. kir. erdőgondnok
ság egész kerületében az 1897. évtől 1902. év végéig, azaz 6 éven 
keresztül évenkint termelhető, mintegy 40 (negyven) ezer Hit 

Botfaeladási hirdetmény. 
917 sz. 1897 évi. — Alulírott m. kir. erdöhivatal Írásbeli 

ajánlati tárgyalás utján áruba bocsátja a parasznyai, mocsolyási, 
diósgyőri és ujhutai m. kir. erdőgondnokságok kerületében a 
rendszeres erdőgazdasági üzemtervek szerint az 1897—1906 évek
ben kihasználandó hozamterületeken, illetve a soóvári m. kir. erdő
hivatal által évenkint kijelölendő használati területeken található 
som, vadmegy és cseresznye, veres és fekete gyürü, mogyoró stb. 
faanyagoknak azon részét tövön az erdőben, a mely bot eső- és 
napernyőnyél és más kisebb esztergaárura alkalmas. 

Kikiáltási egységárként a kampósbot egy ürméterére nézve 
tizenöt (15) forint, simabot egy ürméterére hat (6) forint és 
botfejre tiz (10) forint állapittatik meg. 

A 10%-nyi bánatpénzzel s ivenkint 50 kros bélyeggel, a 
borítékon „ajánlat a parasznyai, mocsolyási, diósgyőri és ujhutai 
m. kir. erdőgondnokságok kerületeiben az 1897—1906. években 
kihasználandó hozamterületeken található botfa eladása iránt" 1897. 
évi ápril hó 5-én déli l lVa óráig alulírott m. kir. erdőhivatalnál 
benyújtandó, az ajánlatban a felajánlott egységárak számjegyekkel és 
betűkkel világosan kiirandók, egyúttal annak is kifejezés adandó, 
hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, 
azokat elfogadja s magát azoknak feltétlenül aláveti. 

Tájékozásul az is közzététetik, hogy a kincstárnak jogában 
áll a benyújtott ajánlatok közül azt fogadni el, mely nézete sze
rint a legelőnyösebb, még abban az esetben is, ha abban nem a 
legmagasabb árak lennének megajánlva s hogy utóajánlatok tekin
tetbe nem vétetnek. 

Soóvárott, 1897. évi márczius hó 10.-én. 
(14) 31. Jcir erdöhivatal. 



faszén; továbbá a garamrévi erdögondnokság kerületében 1S9S. 
évtől 1902. év végéig, azaz 5 éven keresztül évenkint termelhető, 
mintegy 10 (tíz) ezer ürm8 megközelítőleg 50°/o-bfeö bükk, 35" o-ban 
tölgy és 15%-ban lágy, vegyes hasáb- és dorongfa eladása iránt 
f. évi ápril hó 12.-én d. e. 10 órakor Zsarnóczán a m. kir. erdő-
hivatal irodájában Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ára a szénnek Hlt-enkint: 

I. t. o. az erdőben bükkszén 27 kr, tölgyszén 25 kr és lágy
faszén 20 kr., II. t. o. az erdőben bükkszén 24 kr, tölgyszén 24 kr 
és lágyfaszén 18 kr. 

A tűzifa kész állapotban az erdőben: 

bükk hasáb és dorongfa vegyesen... . . . . . . . . . 80 kr 
tölgyhasáb „ , „ . . . . . . _ 75 kr és 
lágyfa— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 kr 
Ugy a szénre, mint a. tűzifára, külön-külön Írásbeli ajánlat 

teendő és bánatpénzül a kikiáltási áraknak 10" o-a kerek szám
ban 1000—1000 (egyezer) frttal szerelendő fel. Az ajánlatok 50 
kros bélyeggel felszerelve a szabályszerű módon állilandók ki. 
Utóajánlatok semmi szin alatt el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdöhivatalriál a 
hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Zsarnóczán, 1807. évi márczius 12.-én. 
( iö) M. kir. erdöhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 

63 897 sz. — Besztercze-Naszód vármegye területén a Jaádi 
erdőgondnokság kerületében üresedésbe jött 5-ik számú kerületi 
erdööri állomásra, melyet 250 frt évi fizetés, 30 frt évi lakpénz, 
a lakpénzen felül esetleg természetbeni lakás az erdőben, szük
séges tűzifa, valamint (3) három szarvasmarha utáni legeltetési 
joggal van összekötve, pályázat nyittatik. 

Ezen állomásra csak oly egyének pályázhatnak ; 



a) kik 24-ik életéviikét betöltötték és a45-ik életévet még tul 
nem haladtak; 

h) kik a hivatalos magyar nyelvnek tudása mellett a vár
megyében divó román és német nyelvet is birják; 

c) kik ép, egészséges testalkattal és teljesen ép látó és halló 
szervekkel bírnak; 

d) kik minden tekintetben fedhetlen életűek és végre 
e) kik az erdööri szakvizsgát letették, továbbá erdööri szak

iskolát végeztek előnybe részesülnek. 
Pályázók felhivatnak, hogy a fentebbi kellékeket igazoló ok

mányokkal felszerelt folyamodványaikat 1897. évi július hó l-ig 
ahdirt erdögondnoknál nyújtsák be. 

Bcszterczén, 1897. márczius hó 22-én. 
(16 I. 2) Jaádi erdögondnokság. 

Eladó fenyöcsemeték. 
Fekete fenyő (Pinus austriaca) csemeték, 3 évesek, eladók 

bármely mennyiségben. Áruk kicsinyben 2 frt 50 kr., nagyban 2 frt 
ezrenként. — llrctschneider Hermán, erdész, Ragyolcz, u. p. Fülek, 
Nógrádmegye. (17) 

Árverési hirdetmény. 
1046/1897. sz. — Alulírott m. kir. erdöhivatal írásbeli aján

lati tárgyalás utján áruba bocsátja a keczerpekléni m. kir. erdő
gondnoksághoz tartozó s legközelebbi 5 év alatt kihasználható 
következő vágássorozatok fatömeget és pedig: 

1. Az 1. v. s. 2 tag 1—2 osztag tisztázó vágásaiban össze
sen mintegy 51 mB tölgy müfára és 1691 ürniA tölgy és bükk 
vegyes tűzifára becsült fatömeget. Becsár 636 frt 60 kr. 

2. A III-ik v. s. 14. tag 3. osztag rendes és 13. tag 1. osz
tag, 16. tag 5. osztag, 17. tag 1., 2., 4., 5. osztag, 18. tag 3., 6. 
osztag tisztázó vágásaiban összesen mintegy 659 m3 tölgy müfára 
és 17,130 ürmB tölgy és bükk vegyes tűzifára becsült fatömeget. 
Becsár 8288 frt 40 kr, 



3. A IV. v. s. 19. tag 17. osztag és 21. tag 2. osztag rendes 
vágásaiban összesen mintegy 1352 m3 tölgy müfára és 5702 ürm3 

tölgy és bükk vegyes tűzifára becsült fatömeget. Becsár 6647 frt 
95 krajczár. 

Ajánlat csak a fenti 3 vágássorozatra egyenkint vagy mind 
a háromra összesen is tehető. 

A 10°/o-nyi bánatpénzzel és ivenkint 50 kros bélyeggel, a 
borítékon „Ajánlat a keczerpekléni m. kir. erdőgondnokság kerü
letében legközelebbi 5 év alatti kihasználható vágások eladása 
iránt folyó 1897. évi ápril hó 12-én megtartandó árveréshez" fel
irattal ellátandó s 1897. évi ápril hó 12.-én déli I I V 2 óráig alól
irott m. kir. erdőhivatalnál benyújtandó ajánlatban a felajánlott 
vételárak számjegyekkel és betűkkel is világosan kiirandók, egy
úttal pedig az is kifejezendő, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismervén, azokat magára nézve feltétlenül köte-
lezőkül tekinti. 

Végül tüzetes tájékozásul az is közzététetik, hogy a kincs
tárnak jogában áll a benyújtott ajánlatok közül azt fogadni cl, 
mely nézete szerint legelőnyösebb, még abban az esetben is, ha 
abban nem a legmagasabb árak lennének megajánlva, s hogy 
utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Soóvárott, 1897. évi márczius hó 17-én. 
(18) M. kir. erdöhivatal. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Pályázati hirdetmény. 
180/1897. sz. — Az Ugocsa vármegyében állami kezelésbe 

vett községi stb. erdők őrzése czéljából szervezett és Turcz szék
hellyel megüresedett járási erdőőri állomás választás utjáni betöl
tésére ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen erdőőri állomás évi 300 (háromszáz) forinttal van java
dalmazva. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §-ban 
előirt minösitésüket, életkorukat, ép és erős testalkatukat, különö-



sen jó látó, beszélő és halló képességüket, esetleg eddigi szolgá
latukat és hadkötelezettségi viszonyaikat, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban, nemkülönben a román nyelv
nek szóban való bírását igazoló hiteles okmányokkal felszerelt 
kérvényüket f. é. május hó 15.-ig alólirott m. kir. erdőgondnok
sághoz nyújtsák be. 

Nagy-Szőllösön, 1897. évi márczius hó 22-én. 
(19) M. Tcir. erdögondnokság. 





Árverési hirdetmény. 
17.934. 1897. sz. — A földmivelési magy. kir. minister közhírré 

teszi, hogy a fogarasi magy. kir. állami ménesbirtok igazgatóságnak 
Fogaras vármegye Mundra községe határában fekvő Magura nevü 
erdejében körülbelül 225'61 kat. hold területen álló és törzs-
kiszámlálás ntján körülbelül 24.443 tömör köbméterre becsült 
tölgyfa, tömeg a fogarasi ménesbirtok igazgatóság hivatalos helyi
ségében 1897. évi április hó 29.-én délelőtt 11 órakor megtar
tandó zárt Írásbeli ajánlati tárgyalás utján el fog adatni. 

A terület négy vágásra van felosztva és az ajánlatok vagy 
az egyes vágásokra külön-külön, vagy több vágásra egyesítve, vagy 
pedig mind a négy vágás fatömegére egy összegben tehetők. 

Az árverési és szerződési feltételek a magy. kir. gazdasági 
főigazgatónál (földmivelésügyi magy. kir. ministerium, II. em. 72. sz.) 
továbbá a fogarasi magy. kir. állami ménesbirtok igazgatóságánál 
és a Sárkány községben székelő magy. kir. erdőgondnokságnál a 
hivatalos órákban megtekinthetők. 

Budapesten, 1897. évi márczius hó 22.-én. 

Földmivelésügyi magy. kir. minister. 
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