
HircLetö-melléklet az J & i t a t i Lapot" 1901. évi V I . füzetéhez. 

Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

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

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 
Külön mel lékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 

25 grammonkint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Egyetemes busszóla-műszereket 
és erdei busszólákat 

• • " o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . " 3 9 
A r 6 5 í r 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 nézgrés v o n a l z ó k k a l , m £ r ö -
szalagTOkat, fa f t t la ldkat , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r i i -
l e t i n é r ő k e t (plammeter) , valamint mindennemű földmé
rési műszerekei készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

NEUHÖFER és FIA 
csász. és kir. udvari látszerész- és műszergyáros 

Jiéet, (I., Kohltnarkt 8.) 
A z 1 9 0 0 . évi p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s o n a r a n y é r e m m e l 

k i tün te tve . 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (1 . ) 

Valamennyi mérő műszereink C a l d e r o n i és T s a budapest i czégtö l is 
b e s z e r e z h e t ő k . Minden m ű s z e r c z é g ü n k k e l v a n e l l á t v a . 

Állabbecsléseknél e lkerülhetet lenül szükséges egyetlen prakt ikus 
műszer a budapesti m. kir. szabadalmi hivatal mult évi 20,424. sz. 
alatt szabadalmazott, s Puk Imre Zágrábmegyei kir. erdőfelügyelő 
által feltalált érintő átlaló vagyis a tachydendrométer, melynek segé
lyével álló fák hossza és átmérői 10 méter magasságig tetszés 
szerint, közvetlenül centiméternyi pontossággal és oly gyorsan 



lemérhoíök, hogy idézett méretekből perczenként kettő, sőt három 
könnyen megállapítható. A műszer kezelése azonfelül olyan egy
szerű, hogy azzal minden írni és olvasni tudó munkás könnyen 
bánhatik. A műszer gyakorlati használhatóságát leginkább igazolja 
az a körülmény, hogy belőle rövid két hónap alatt csak Horvát-
Szlavonországban fakereskedök, magánerdőhivatalok és erdöható" 
ságok részére több mint. 40 darab rendeltetett meg. A műszer 
alólirottnál rendelhető meg, és vételára csak 60 K. Zágrábban, 
1901. márczius havában. Puk Imre, kir. megyei erdőfelügye lö 

Az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. Minden faiskolában 
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapálö és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszés szerint állitható, — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkateteményével tetemes kézi erőt 
takaríthatunk meg. Könnyű és biztos kezelés tekintetében minden 
más hasonló eszközt felülmúl, j ó . gyors és szép munkát végez, 

maga után barázdát nem hagy, csemetesorokat földdelnem borítja, a 
nagyobb gyomokat az ekevas elvágja, azok az eke előtt nem torlódnak 
össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő nem fordulhat, 
kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. Ezen ké
szülék olcsóságánál fogva is feltűnő, ára 16 korona (csavarkulcs-
csal) töltögetőfejjel 20 korona Stádel Károly örökösei gépgyár 
vasöntődében Győrött. (4. VI.—4.) 

(5. III. 3.) 

Amer ika i dió eladó Kiss Lajos 'íjos fhqi intézőnél Alcsitthon. 
(3. V. 4.) 



Spáth L . faiskolája 
B a u m s c h u l e n w e g , B e r l i n m e l l e t t . 

— K i t e r j e d é s e : 350 k a t . h o l d . — 
Nagy készlet gyümölcsfákban, mindenféle alakban (magas 
és félmagas törzsek, redélyfák, gulanövésüek, sövények 
stb.), rózsák, sorfák, díszfák és cserjék, bogyós 
gyümölcsök, gyümölcsfa-alanyok, erdei csemeték, 

szamócza- és spárgapalánták, rirágliagymák. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

(2. XII. 11.) 

Pályázat erdészi állásra. A karlóczai gör. kel. érsekség dáljai 
uradalmánál Dálja (Veröczemegye) székhelyivel, egy uradalmi erdészi 
állásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állást elnyerni óhajtók az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. 
§-ának megfelelően okmányolt folyamodványukat lehetőleg mielőbb 
az uradalom jószágigazgatóságára czimezve, Nagys. Maximovits 
Milán jószágigazgató urnái Eszéken, személyesen nyújtsák be, hol 
is a fizetési és egyéb feltételek személyesen fognak megállapittatni. 

A szerb vagy horvát nyelvet beszélők előnyben részesülnek. 
Az állás esetleg azonnal elfoglalható. Az erdöbirtok részint 

Bács-Bodrog-, részint Verőcze-, részint pedig Szerémmegyékben 
terül el. 

Esetleges felvilágosításokat nyújt, válaszbélyeg ellenében Urbán 
Gyula m. kir. erdészjelölt Beszterczebányán. Dálján, 1901. márczius 
hó 29-én. Az urad. intézöség. (6 . III. 3.) 

„Pagonyerdész" , a ki egy nagyobb uradalomban már 18 éve 
mint ilyen szolgál, keres jobb állást, 38 éves, erős, erőteljes, 
beszél és ir magyarul, németül, tótul és ruthénul. Kitűnő bizo
nyítványai vannak. Czim a kiadóhivatalban. (7. II. 2.) 



Szarvasaggancsok koponyával és hullatottak, őz és dámvad 
aggancsok és hullatottak nagyobb mennyiségben megvételre keres
tetnek. Úgyszintén szarvasfogak és vadkanagyarak. Átvétel esetleg 
a helyszínén. Ajánlatok az ár megnevezésével „D. H. 485." alatt 
Rudolf Mosse Dresden kéretnek. (8. VI. 2.) 

P á l y á z a t i h i rdetmény. 9079/1901. sz. — A Temesvár szab. 
kir. város tulajdonát képező Krassó-Szörénymegye Zsidovár község 
határában fekvő erdőségben a megüresedett évi 600 korona 
fizetéssel, évi 120 korona lakpénzzel, 16 köbméter tűzifával, 
két hold föld haszonélvezetével és korlátolt marhatartással java
dalmazott és nyugdíjjogosultsággal egybekötött városi erdőőri állásra 
pályázat nyittatik. 

Pályázóktól megkívántatik, hogy ép és erős testalkattal, 
különösen jó látó-, halló- és beszélő-képességgel bírjanak, mi 
tiszti orvosi bizonyitványnyal igazolandó; megkívántatik továbbá, 
hogy pályázók a magyar nyelvet szóval és Írásban, a német és 
román nyelvet pedig szóval birják; végre megkívántatik, hogy 
pályázók az erdőőri szakiskola sikeres elvégzését és az erdőöri 
szakvizsga sikeres letételét igazolják. 

Felhivatnak tehát pályázók, hogy a fentiek értelmében a 
kellő okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt pályázati kérvé
nyeiket f. évi június hó 20-ig ide benyújtsák. Temesvár, 1901. évi 
május hó 22-én. Temesvár szab. Jcir. város tanácsa. (9.) 

Ál lamvizsgázot t okleveles erdész , ki már gyakorlati ismere
teket szerzett és eddigi alkalmaztatásáról, erkölcsi magaviseletéről 
és megbizhatóságáról bizonyítványokkal rendelkezik, azonnal fel
vétetik. 

Csakis másolatbani bizonyítványokkal felszerelt folyamod
ványok benyújthatók: Budapest, VI. , Kemnitzer-utcza 24. sz. 
Ahsbahs Leó jószágigazgatónál. (10.) 



Pályázat i h i rdetmény. 132/1901. sz. — Gyöngyös város erdő
tulajdonosnál elhalálozás folytán üresedésbe jött 1600 korona évi 
fizetés, mintegy 400 korona talpalló pénz járandóság, természet
beni lakás és az ahhoz tartozó két hold kert haszonélvezete, 
szabad tüzelés és a saját szükségére tartandó tehén és 10 drb 
sertés közlegelőni legeltetési jog javadalommal egybekötött városi 
erdőtiszti állás betöltésére nézve pályázat nyittatik; felhivatnak 
tehát a pályázni kívánók, hogy az ezen állás elnyerése iránt az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-a rendelkezése szerinti erdőtiszti 
szakvizsga sikeres letételét igazoló oklevél és egyéb eddigi szol
gálataikról szóló bizonyítványaikkal felszerelt kérvényeiket Gyöngyös 
város polgármesteri hivatalához czimezve ez évi július hó 15-éig 
•annál bizonyosabban adják be, mert a később beadandó kérvények 
figyelembe nem vétetnek. 

Egyben megjegyeztetik, hogy a megválasztandó erdötiszt 
köteles leend állását ez évi augusztus hó l-ig elfoglalni, kint az 
erdőn lakni és a városi hatóság által az erdészeti dolgokon kivül 
reábízandó közigazgatási és rendőrhatósági dolgokban eljárni. Kelt 
Gyöngyösön, 1901. évi június hó 2-án tartott rendkívüli képviseleti 
közgyűlésből. Balogh, polgármester. (12.) 

Pá lyáza t i h i rdetmény. Az alsó-lendva-nempthy-i hitbizományi 
uradalmak főbérnökségénél üresedésbe jött föerdészi állásra pályázat 
hirdettetik. 

Ezen állás a következő javadalmakkal van összekötve : kész
pénzben évi 1800 korona, 720 liter buza, 1520 liter rozs, 2 öreg 
és 2 növendékmarha téli és nyári tartása, 4 drb öreg sertés és 
20 drb malacz nyári legeltetése, 1 kat. hold tengeriföld, 60 m3 

kemény tűzifa, szabad lakás és kert és iroda világítására 24 kg. 
petróleum, hivatalos járatra uradalmi fogat, 

Pályázóktól megkívántatik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. $-ban 
előirt képesítés, több évi gyakorlat az önálló erdőkezelésben. 

Jhzonyitványmásolatokkal felszerelt pályázatok az alsó-lendva-
nempthy-i uradalmak föbérnökségéhez czimezve, az alólirott erdő-, 
hivatalhoz küldendők. Lenti, Zalamegye, 1901. május hó 28-án. 
Az Alsó-Lendva-Nempthy-i Uradalmak Főbérletének Erdöhivatal a 

(HÓ 



Árverés i h i rdetmény. A nagy-baczoni közösségben maradt 
erdőbirtokosok erdejében az ideiglenes terv szerint az 1., 3., 4.-, 
10. sz. osztagok (74*2 k. hold) területén tövön álló összes tölgyla
készlet; a 14., 15. és 17. osztagok 190. 2 k. hold területén 
28 cm., illetve 26 cm. vastagságon felüli, tövön álló, kijelölt 
1007 drb tölgyfa, mely szakértöileg összesen 3340 m3 tölgyhaszon
fára és 2942 m3 tölgy tűzifára becsültetett, 1901. év június hó 
29-én délelőtt 9 órakor a községház nagytermében Írásbeli zárt 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen el fog adatni. 

Kikiáltási ár 31810 korona, azaz Harminczegyezernyolczáztiz 
korona. 

Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt a kikiáltási 
ár 10 (Tiz) százalékát bánatpénz gyanánt az árverező biztos 
kezéhez letenni. 

írásbeli zárt ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverés meg
kezdése előtt nyújtandók be, ugyancsak fenti összegű bánatpénz, 
vagy ovadékképes értékpapír melléklendő. 

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
Az árverési és szerződési feltételek az erdőbirtokosok elnö

kénél bármikor megtekinthetők. Nagy-Baczon, Háromszékmegye,. 
1901. május 25-én. Nagy Józsiás, elnök. (13.) 

Hirdetmény. 743/1901, sz. - - Ezennel közhírré tétetik, hogy 
Szeben vármegye szerdahelyi járásához bekebelezett Omlás község 
erdejében „A" üzemosztály II—9-ik osztagában 16*32 kat. holdnyi 
kiterjedéssel biró területen 3488-35 m3 tölgyfa és 23341 m3' 
bükkfamennyiség a földmivelésügyi m. kir. ministerium 71658/899. 
számú magas engedélyezése alapján 1901. évi július hó 3-án 
d. e. 10 órakor Omlás község irodai helyiségében nyilvános árverés 
utján a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

Az árverés szóbeli, de ennek megkezdése előtt az 1 koronás 
bélyeggel és 10°/o-os bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok is 
elfogadtatnak. 

A kikiáltási ár 13,000 korona. 
Minden árverezni szándékozó köteles a kikiáltási árnak 10%-át 



készpénzben vagy ovadékképes papírokban az árverés megkezdése 
előtt letenni. 

A további feltételek Omlás községi irodában, valamint a 
szerdahelyi m. kir. jár. erdögondnokságnál betekinthetök. Omlás, 
1901. évi június hó 3. napján. A községi elöljáróság. (14.) 

Hirdetmény. 5007. és 7561/1901. sz. — Debreczen sz. kir. 
város tanácsa a „Fancsikai" és Bánki erdőrészeken kitermelendő 
fatömeg hazaszállítására a vállalkozni óhajtókat zárt ajánlatok 
beadására hívja fel. 

A szállítás vagy vasúton, vagy tengelyen történhetik és ugy 
a szállítás mindkét módjára adhatók ajánlatok. 

A szállítást az 1903. év február havában kell megkezdeni s 
a kihasználás mérvéhez képest 6, esetleg 7 éven át folytatni. 

Kihasználás alá és igy szállításra kerül évenkint mintegy 
40,000 köbméter különböző minőségű fa, a mely mennyiségért 
azonban a Tanács felelősséget nem vállal. 

A tisztán és olvashatóan irt ajánlatok zárt borítékban a 
f. 1901. év július hó 9. napjának délutáni 5 órájáig a polgár
mesteri hivatalhoz beadandók. Későbben beadott ajánlatok figye
lembe nem vétetnek. 

Utóajánlatok, sürgönyileg feladott ajánlatok, avagy az ajánla
toknak utólagos magyarázása vagy helyesbítése el nem fogadtatik. 

A városi tanács lentartja magának a jogot, hogy a beadott 
ajánlatok közül szabadon választhasson, vagy pedig azok közül 
egyiket se fogadja el. 

A beadott ajánlatok a f. 1901. év július 10 napján d. e. 
10 órakor a városház nagytermében nyilvánosan bontatnak fel. 
Az ajánlatok felett végérvényesen a közgyűlés határoz. 

Az ajánlat biztosítására készpénzben, takarékpénztári könyvön 
vagy óvadékképes értékpapírokban 50,000 (ötvenezer) korona 
teendő le a házipénztárnál bánatpénzül letétbe s az erről nyert 
letéti jegy az ajánlathoz melléklendő. 

A részletes feltételek a város számvevő hivatalában meg
tekinthetők s kívánatra megküldetnek. Az ajánlatba kiírandó, hogy 
ajánlattevő a részletes feltételeket ismeri s azokat magára kötele
zőknek kijelenti. Debreceen, 1901. június 3. A városi tanács. (15.) 



Vili 

„Szakképzet t erdész , ki a felmérés erdőrendezésben jártas, 
vadászatok tervszerű vezetését önállóan intézni képes, állást keres. 
Czime a kiadóhivatalban." (16.) 

Á r v e r é s i h i rdetmény. 1012/1901. szám. — Csíkszentgyörgy 
és Bánkfalva községek közbirtokosságának tulajdonát képező 
,,Beneze" és „Saj" patakra hajló erdőterületen az az összesen 
654'85 k. holdon található 60760 tömör köbméter gömbölyű lúcz
fenyő haszonfa, valamint 327 tömör köbméter gömbölyű jegenye
fenyő haszonfának a 111241 -2—1900. szám földmivelésügyi m. kir. 
miniszteri magas rendelettel zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen egyszerre való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 115,000 K., az az egyszáztizenötezer K. 
A versenytárgyalás 1901. évi július hó 7-én Csikszentgyörgy 

és Bánkfalva közös házánál tartatik meg. 
Árverezni szándékozók felhivatnak, hogy a kikiáltási ár 10'Vo-át 

bánatpénz gyanánt az árverési bizottság kezéhez letegyék, írásbeli 
zárt ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árverés megkezdése előtt 
nyújtandók be, szintén fenti összegű bánatpénz, vagy megfelelő 
értékű óvadékképes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatokban a vételár számokkal és betűkkel tisztán és 
olvashatóan kiírandó, továbbá határozottan kijelentendő, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri s magát azoknak 
feltétlenül aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket tar
talmazó, bánatpénzzel el nem látott, valamint utóajánlatok tekin
tetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek a csíkszentgyörgyi kör
jegyzői irodában és a csíkszeredai m. kir. járási erdőgondnok
ságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kelt Csikszentgyörgyön, 1901. június hó 9-én. 
A közsé/ji clöl'iárósáq. 

(17.) 



Pállív Miklós herczeg malaczkai uradalmán az Országos Erdészeti Egyesület 
által emelt emlékjel. 




