
HMető-meliéÜBt az „Erdészeti Lapok" 1898. évi V. fizetélez 
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. 

Revolverét 
t ' e g y v c r e b , 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK, 
valamint a fegyverszakiba vágfó mindennemű czikkek 
BÉCS, Ottakring f 4 TTT*OrT R a k t á r B&cs> 
Festgasse II'I3. v)T-A. ü l J U L J l X j J L I., Kohlmarkt 9. 

cs. és k i r . udvari és hadsereg-fegyvergyáros fegyvergyára által, jót
állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Egyetemes busszóla-uiüszereket 
és erdei busszólálíat 

W optikai távolság-méréssel.-JW 
Á r S S f x t t ó l f e l f e l é . 

M é r ő - a s z t a l o k a t n é z g é s v o n a l z ö k k a l , m é r ő -
sza lag-okat , f a á t l a l ó k a t , r a j z e s z k ö z ö k e t , terü-
le l m é r ő k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R és FIA 
csász. és kir. udvari látszerész- és műszergyáros 

Bécs, (I., Kohlmarkt 8.) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen cs bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (2. XII I . x.) 



D 

CUrtiaZirceu. 

Pályázat erdőgondí iok i ál lásra . 
Egy biharmegyei bérgazdaságban id. erdőgondnokul felvéte

tik egy nőtlen ember. Megkívántatik erős, ép testalkat, a selmeczi 
m. kir. erdészakadémía teljes elvégzését igazoló index, kereszt
levél, eddigi alkalmaztatásról szóló bizonyítvány, az erdészeti 
államvizsga letételét igazoló oklevél, vagy az utóbbinak két éven 
belől történendő megszerzése. Évi fizetés: 500 frt, lakás, fűtés és 
esedékes balta pénz. 

Bizonyitványmásolatokkal felszerelt kérvények Geiszt Gyula 
biharmegyei, görbedi bérgazdaságának vezetőjéhez Zeller Frigyes 
uradalmi főtiszthez intézendök Görbédre, u. p. Tenke. 

Az állás kineveztetés után azonnal elfoglalandó. 
(4) — (Utánnyomás nem dijaztatik.) — 

Pályázat erdőőr i ál lásra . 
305/1898. számhoz. — A nagy-köveresi vallásaiap. uradalom 

jerszegi erdögondnokságához tartozó (240) kettőszáznegyven forint 
évi készpénzfizetés, (18) tizennyolcz ürköbméter I. oszt. kemény 
dorong-tűzifa, (2) kettő k. hold föld és állományszerű legolőillet-
mény, valamint természetbeni lakás élvezetével összekötött 
„sojmói" IV. oszt. erdőori állomás betöltésére pályázat hirdettetik. 



Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37.-ik 
£-ában követelt szakképzettségüket, a közalapok szolgálatába 
újonnan belépni kívánók ezenfelül erős, ép testalkatukat, különö
sen jó látó, beszélő- és hallóképességüket megyei főorvos vagy 
bonvédorvos által kiállítandó bivonyitványnyal, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes, a román 
nyelvnek a szolgálatban megkívánt szóban való bírását igazoló 
okmányokkal felszerelt szabályszerű kérvényüket a f. évi július hó 
3-áig, az alulirt erdőgondnokságnál (ph. Jersze^. Krassó-Szörény-
megye) nyújtsák be. 

Jerszegen, 1898. évi május hó 3.-án. 
(5) J\í. kir. közalap. erdögondnokság. 

Pályáza t főerdészi állásra. 

A méltóságos gróf és báró Bánffy-család kalotaszegi közös 
bavassai főerdészi állására évi 800 frt fizetés, 200 frt lakbér és 
150 frt mellékjárulékkal pályázatot nyitok. 

A pályázni kívánók okmányaikat f. évi június hó 15.-éig 
hozzám Bánffy-Hunyadra küldjék be. 

Bánffy-Hunyad, 1898. évi május hó 8.-án. 
(6) Oyarmathy Zsigmond. 

kir. tanácsos, családi inspektor. 

Pályáza t . 

1581,1898. sz. — Az alólirott m. kir. erdöhivatal kerületében 
egy I-ső osztályú főerdöőri, egy I-sö és egy Ill-ad osztályú erdőőri 
állomásra az állományszerü illetményekkel ezennel pályázat 
nyittatik. 

Pályázók felhivatnak tehát, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37. §-ában felsorolt kellékekkel, az államerdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kivánók, azonfelül ép és erős testalkatukat, jó 
látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit
ványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya-



könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tökéletes leírását igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeiket f. évi június 20.-ik napjáig' alólirt 
erdőhivatalnál nyújtsák be. 

Orsován, 1898. évi május hó 18.-án. 
(7) M. Jár. erdöhivatal. 

Árverési hirdetmény. 
5831/1898. sz. — Az Otvösfalva község „Dubrova'' nevü 

erdejéből eladásra engedélyezett 1600 darab technikai czélokra 
alkalmas 2908 köbméter fatömeget tartalmazó gyöktőn és mell
magasságban megbélyegzett tölgyfa folyó évi június hó 14.-én d. e. 
9 órakor Ötvösfalva községben nyilvános szó-és Írásbeli árverésen 
el fog adatni. 

Kikiáltási ár a hatósági szakértő által megállapitott 17.190 fit 
50 kr. becsár, melynek 10°/o-a a szóbeli árverés megkezdése előtt 
alólirt árverést vezető kezeihez készpénzben leteendő. 

Zárt s a fentebb jelzett bánatpénzzel ellátott Írásbeli aján
latok, melyekben árverelök kijelenteni tartoznak, hogy az árverési 
feltételeket ismerik s magákat azoknak alávetik, a szóbeli árverés 
megkezdéséig elfogadtatnak, utóajánlatok azonban figyelembe 
vétetni nem fognak. A vételár fele az árverésnek törvényhatósági 
jóváhagyása után azonnal, másik fele a kihasználás megkezdésekor 
kifizetendő. A bánatpénz a második részletbe számíttatik be. 

Az árverési feltételek többi része a huszti szolgabírói hiva
talnál megtekinthető. 

Kelt Huszton, 1898. évi május hó 18.-án. 
(8) A főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
3468/1898. sz. — Melynélfogva alólirt főszolgabíró által 

ezennel közhírré tétetik, hogy a nagyméltóságú földmivelésügyi 
m. kir. minister ur 71391/1897. számú magas leiratával a jóvá
hagyott üzemtervtől eltérőleg egyszerre kihasználni engedett, Dipse 



község tulajdonát képező „Rother Biisch" nevü 17*22 hold kiter
jedésű 1311 db tölgyfát tartalmazó tölgy-szálerdő nyilvános árverezése 
f.' évi június hó 17.-én d. e. 10 órakor a dipsei községi irodában 
meg fog tartatni, mely árveréshez árverezni kívánók ezennel meg
hívatnak. 

Az árverési feltételek főpontjai a következők : 
1. A kikiáltási ár 7765 frt 94 kr., mely áron alól a famennyi

ség el nem adatik. 
2. Az árverés szóbeli, de a szóbeli árverés megkezdése előtt 

az előirt bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 
3. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
4. Árverezni kívánók kötelesek az árverés előtt 10% bánat

pénzt az árverési bizottság kezéhez letenni, mely bánatpénz vevő 
által a vételár 10%-ára egészítendő ki, a többi árverezőknek pedig 
az árverés befejezése után azonnal visszaadatik. 

5. Az árverés eredménye vevőre nézve azonnal kötelező, 
Dipse községe pedig fentartja magának a jogot, az árverés el-
vagy el nem fogadására nézve 4 nap alatt határozni. 

6. Vevő köteles a vételár első harmadát a szerződés alá
írása alkalmával, a második harmadát a tölgyfák átvétele alkal
mával és a harmadik harmadát az átvételt követő 30 nap alatt 
Dipse községi pénztárába befizetni. 

7. Vevő köteles lesz a kihasználásra engedélyezett erdő
részleten a falevágást, kitermelést és elszállítást csak a téli idő
szakban eszközöltetni. 

8. Az árveréssel és átadással felmerülő összes kiszállási és 
bélyegköltségeket, valamint a szerződések elkészítéséért járó költ
ségeket a vevő tartozik fizetni. 

A közelebbi árverési feltételek alulirt főszolgabírónál a hiva
talos órák alatt az árverés napjáig bármikor betekinthotők. 

Beszterczén, 1898. május hó 15-én. 
A besenyői járás főszolgabirája: 

(9) Láni Godofréd, 
főszolgabíró. 



Árverési hirdetmény. 
3472/1898. szám. — Melynélfogva alólirt főszolgabíró által 

közhírré tétetik, hogy a nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. 
minister ur által 55495/1897. számú magas leiratával Fehéregyház 
község tulajdonát képező „Am Berg" nevü 26 hold kiterjedésű 
tölgy- és bükkfaerdő az üzemtervtől eltérő kivételes kihasználása 
engedélyeztetett, mely erdőrész eladása czéljából az árverést Fe
héregyház községi irodájában megtartandólag f. évi június hó 
16.-ának d. e. 10 órájára ezennel kitűzöm, miről árverezni kívá
nókat az árverésen való megjelenés végett értesítem. 

Az árverési feltételek főpontjai a következők: 
1. A kikiáltási ár 2891 frt 52 kr., mely összegen alul az erdő 

el nem adatik. 
2. Az árverezni szándékozók köteleztetnek a kikiáltási ár 

10%-át az árverező-bizottság kezéhez letenni. 
3. Az árverés szóbeli, de a szóbeli árverés megkezdéséig 

kellően bélyegzett és az előirt bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak. 

4. A vételár az árverés jogerőre emelkedése után azonnal 
és egy összegben fizetendő be Fehéregyház község pénztárába. 

5. Utóajánlatok ki vannak zárva. 
6. Az árveréssel és átadással felmerülendő összes' költsége

ket, valamint bélyeg- és szerződés készítési költségeket vevő tar-
tazik fizetni. 

7. Vevő köteles a megvett erdőt csak téli időszakban oly-
képen kihasználni, hogy a levágott és feldolgozott faanyag 1899. 
évi márczius hó végéig az erdőterületről elszállítva legyen és 
ugyanakkor köteles vevő a kitisztított erdőterületet az erdögond
nokság képviselőjének közbenj árus ci mellett a községnek átadni. 

A közelebbi feltételek alólirt főszolgabiró irodájában az 
árverési napig a hivatalos órák alatt bármikor betekinthetők. 

Beszterczén, 1898. május hó 15.-én. 
A besenyői járás főszolgabirája: 

(10) Láni Godofréd, 
főszolgabíró. 



Tölgyfád adási hirdetni ény. 
A nagyméltóságú földmivelésügyi ni. kir. minister urnák 

1896. évi október 25.-én 62172/I./2. szám alatt kelt engedélye 
alapján közhírré teszszük, hogy a k.-polyáni róni. kalh. egyház 
tulajdonát képező erdő 31'59 kat. hold területen található összes 
haszon- és tüzifa-tölgy, 12.000 forint kikiáltási áron folyó évi 
június hó 15.-én d. u. 3 Órakor Háromszékmegye K.-Polyán község
házánál tartandó írásbeli zárt ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános árverésen eladjuk. 

A becsár 10° o-a az árverés megkezdése előtt bánatpénzül 
az árverező-bizottság kezéhez leteendő. 

Feltételek a lelkészi hivatalnál megtekinthetők. 
Kézdi-Polyán, 1898. május hó 20.-án. 

(11) Oyörgy János, Fejér Endre, 
gondnok. lelkész. 

Pályázat erdőőri állásra. 
1679,1898. szám. — Az alulirt m. kir. föerdöhivatal kerüle

tében egy lV-ed osztályú erdőőri állomásra 240 forint évi fizetés
sel és egyéb állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az ezen erdőöri állomásra pályázók az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37. §-ban követelt erdőőri szakvizsga leleteiét okmányilag igazolni, 
továbbá erős, ép testalkatukul, különösen jó látó-, beszélő- és 
halló-képességüket kincstári erdészeti orvos, vagy vármegyei főorvos 
avagy honvéd törzsorvos állal kiállított bizonyitványnyal, életkoru
kat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal, végre a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban, a tót nyelvnek legalább szó
ban való bírását okmányokkal kötelesek beigazolni. 

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó évi június 
hó 20-áig az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál a pályázók előljáró 
hatóságaik, esetleg illetékes szolgabírói hivatalaik utján nyúj
tandók be. 

Hiányosan felszereli kérvények figyelembe nem vétetnek. 
Liptó-Ujvárott, 1898. évi május hó 17.-én. 

M. Icir. föerdöhivatal. 
(12) (Utánnyomás nem dijazlatik.) 



Pályázat erdööri állomásra. 
151 1898. erd. biz. — Hunyadvármegye területén levő Puj 

székhelyivel biró kerületi erdööri állomás megüresedvén, ezen 
250 frt évi javadalmazással egybekötött állomás betöltése czéljá
ból ezennel pályázat nyittalik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen területi erdööri állomást 
elnyerni óhajtják, hogy az erdőtörvény 37. §-ban megszabott minö-
sitésüket, eddigi szolgálatukat s hadkötelezettségi viszonyukat fel
tüntető, testi alkalmasságukat igazoló hiteles okmányokkal felszerelt 
kérvényüket legkésőbb folyó évi július hó 10-ig ezen közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz nyújtsák be. 

Hunyadvármegye közig, erdészeti bizottságától. 
Déva, 1898. május 6-án. 

(13) Br. Bornemisza, 
erd. bi/.. elnök. 

Árverési hirdetmény. 
Szászfahi község tulajdonát képező Kecsege nevü erdőnek 

nyilt árverésen leendő eladására határnapul 1898. június hó 
15-ének d. e. 9 órája tűzetik ki Szászfalu községházához. A erdő 
500 kat. hold kiterjedésű s tartalmaz 68000 tm3 bükkfát és 
130000 tm3 fenyőfát, melynek 30%-a fürészre alkalmas. 

Kikiáltási ár 12000 frt, melynek 5°/o-a bánatpénz gyanánt 
az árverés megkezdése előtt az eljáró elnök ur kezéhez befizetendő. 

Egyéb feltételek alulirtnál megtekinthetők. 
Nyújtód, 1898. május 18. 

(14) Incze Pál. 

Pályázat erdészsegédi állásra. 
5 1898. sz. — Két egyenként 120 frt fizetéssel, lakással, 

teljes ellátással és bértábla szerinti löjutalékkal javadalmazott 
erdészsegédi állásra pályázal hirdettetik. 

Ezen állásokat elnyerni óhajtók felhivatnak, hogy az erdööri 
szakvizsgáról, ép és erős testalkatukról, életkoruk és illetőségükről 



szóló bizonyitványaikkal felszerelt kérvényeiket 1898. év június 
hó 15-ig alulírott erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Előnyben részesülnek azok, akik a térképrajzolásban és fel
mérési munkálatokban jártasságot bizonyítani képesek és a fáczán-
tenyésztéshez is értenek, úgyszintén azok is, akik katonakötelezett
ségeiknek eleget tettek. 

A tót nyelvnek szóban való birása kívánatos. 
Erdöhivatal Cseklész, 1898. május hó 19-én. 

(15) Schuster Lajos, 
föerdész. 

Pályázat erdööri állásra. 
153 898. sz. — Dobsina r.-t. városánál (Gömörmegye) egy 

erdőőri állás üresedésben lévén, ezen állásra pályázat nyittatik. 
Ezen állás javadalmazása évenként a következő : 
300 forint készpénz, 
30 forint lakbér vagy szabad lakás, 
24 kbmter lágy tűzifa fuvarral. 
2 drb szarvasmarhára nyári szabadlegelö. 
Erdővédi egyenruha. 
A sajátkezüleg irandó és az alulirt czimhez folyó évi július 

hó 15. napjáig beadandó pályázati kérvény kellékei: az erdő
törvény 37. §-ában megszabott minősités, a magyar és német 
nyelvben való jártasságon kivül a tót nyelv is kívánatos. 

Az erdőőr félévi próbaidőre vétetik fel és csak azután vég
legesítetik. 

Dobsinán, 1898. április 12-én. 
(16) Szontagh Béla, 

polgármester. 

Pályázat erdööri állásokra. 
1581,1898. — Az alulírott m. kir. erdöhivatal kerületében 

egy 1-sö osztályú főerdöőri, egy I-sö és egy Ill-ad osztályú 
erdööri, előléptetés esetén megfelelő számú erdőlegényi állomásra 
az állományszerü illetményekkel ezennel pályázat nyittatik. 



Pályázók felhívatnak tehát, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37-ik §-ában felsorolt kellékekkel, az államerdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók azonfelül ép és erős testalkatukat, jó 
látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitvány
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt és saját-
kezüleg irt kérvényeiket f. évi június 20-ik napjáig alólirt erdő
hivatalnál nyújtsák be. 

Orsován, 1898. évi május hó 18-án. 
(17) M. kir. erdöhivatal. 

Faárverési hirdetmény. 
Szepesvármegye, gölniczbányai járás, Svedlér bányaváros 

nagyközség erdejében az első vágássorozat 1-sö tag 6., 7., 9. és 
lO.-ik sz., összesen 3940 kat. hold kiterjedésű osztagokban a 
11862 m8-re becsült jegenye- és luezfenyő haszonfa tövön ela
dandó lévén, ezen fa nyilvános szó- és zárt ajánlatbeli árverés 
utján történendő eladására f. évi június hó 11.-ik napjának dél
előtti 10 órája tűzetik ki fentnevezett bányaváros tanács-termében. 

Bánatpénz 2000 forint készpénzben, vagy óvadékképes papír
ban ; utóajánlatok el nem fogadtatnak; az árverés egyéb feltételei 
fontnevezett bányaváros tanács-termében tekinthetők be. 

Gölniczbányán, 1898. május 25.-én. 
(18) M. kir. erdögondnokság. 

Fürészáru eladási hirdetmény. 
3060 98. sz. Alulírott m. kir. erdöigazgatóság ezennel közhírré 

teszi, hogy az úgynevezett budapesti iparműfából a sziget-kamarai 
gözfürész-rakhelyen készletben levő jó minőségű 1889 — 1896. évi 
termelésekből származó 

401 m3 fenyő fürészáru m3-ként 16 frt, 
40 m3 tölgy „ „ 28 frt, 

444 m3 bükk „ „ 17 frt, 
140 m' juhar „ „ 17 frt, 
57 m3 gyertyán „ ., 24 frt, 



kikiáltási ár mellett való eladása iránt 1898. évi június hó 12.-én 
d. e. 10 órakor IH-ik Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. Verse
nyezni kívánók felhivatnak, hogy ivenkint 50 kros bélyeggel és a 
megajánlott egész vételár 10%-ának megfelelő óvadékkal ellátolt 
zárt Írásbeli ajánlatukat, a melyben a megajánlott köbméterenkénti 
ár számokkal és betűkkel tisztán kiírandó, legkésőbb az árverés 
napjának d. c. 10 óráig ezen erdőigazgatósághoz benyújtsák. 

Ajánlatok nem csupán az egész famennyiségre, hanem fa
nemenként és részletenként a termelési évek szerinti fürészárukra 
is tétethetnek. 

Utóajánlatok nem fognak figyelembe vétetni. 
Az árverési feltételek alólirott erdőigazgatóságnál, bustya

házai erdőhivatalnál és a bocskói faraktárgondnokságnál a hiva
talos órák alatt megtekinthetők. 

M.-Szigeten, 1898. május 28.-án. 
(19) ilí. Ur. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 




