
flirietí-fflelllet az „Erdészeti Lapok" 1884. évi III. füzetéhez. 

MF~ Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
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. 

W ^ közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

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

H£^ > Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

H i r d e t m é n y . 
Az „Erdészeti Lapok" 1867—1883-iki 17 teljes év

folyama összesen 50 forintért megszerezhető. Bővebb felvilá
gosítással a titkári hivatal szolgál. 

F o n t o s u t a z ó k 
nak , v a d á s z o k n a k 

t i s z t e k n e k 

é s m á s o k n a k . 
Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz-

G A S S E R L I P Ó T R a k t á r B é c s , 
I. K o h l m a r k t 8. 



Kincstári és urodalmi 

E R D Ő T I S Z T E K 
részére akár 

t e l j e s e g y e n r u l i á k a t 
akár pedig 

e g y e s d a r a b o k a t 
v a l a m i n t az 

egyenruházathoz tartozó e g y e s részeket 

c s a k i s v a l ó d i 
tartós minőségben szállit jótállás mellett 

TILLER MÓR és TESTVÉRE 
a m. kir. hadsereg szállítói 

B u d a p e s t e n , K á r o l y - l a k t a n y a . 

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 . 

Mindennemű 

erlliszti és katonai serta, Faiász- és civil* 
legjutányosabb árak mellett megrendelhető 

R O S E N T H A L H.-nal 
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- fé le palota, Gizella-tér 1. szám. 



P á l y á z a t o k . 
130. szám. Sopronmegye területén rendszeresítendő két megyei 

erdőgondnoki állásra, és pedig az egyik Kismarton székhelyivel évi 
800 frt fizetés, 200 frt lakpénz, 300 frt uti- és 30 frt irodaátalány 
javadalmazással összekötve, a másik Pulya székhelylyel 900 frt fizetés, 
200 frt lakpénz, 300 frt uti- és 30 frt irodaáialány javadalmazással 
összekötve Sopronmegye közigazgatási erdészeti albizottsága ezennel 
pályázatot hirdet. 

Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik ezen állások valamelyikét 
elnyerni óhajtják, hogy a magyar állam területén honpolgári jogosult
ságukat, testileg alkalmas voltukat, életkorukat, nyelvismereteiket s 
az 1879. XXXI. t.-cz. 36. §-ában, és a nagyméltóságú földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi ministerium 1880. évi októberhó 8-án 30.686. 
szám alatt kelt magas rendeletében előirt elméleti és gyakorlati kép
zettségüket, nemkülönben hadkötelezettségi viszonyukat igazoló okmá-
nvokkal felszerelt, kellően bélyegzett s alant irt alispánhoz, mint a 
közigazgatási erdészeti albizottság elnökéhez intézett pályázati kér
vényüket folyó évi márcziushó végéig annál bizonyosabban nyújtsák 
be, mert a később érkezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

A pályázni óhajtók részére a szolgálati utasítás betekintés végett, 
Sopronmegye alispáni iktató hivatalában rendelkezésre áll. 

Sopron, 1884. februárhó 17-én. 
Simon Ödön, 

alispán, mint a közig, erdészeti albizottság elnöke. 

Az esztergomi főkáptalan erdőhivatalánál egy 400 frt évi fizetés, 
szabad lakás, 3 öl fajárandóság és az erdőrendezés tartama alatt 
500—600 frtnyi külön dijaztatással ellátott erdőgyakornoki állomás 
betöltendő. Kellékek : az erdőakadémiai tanfolyam sikeres végzése és 
a rendezésnél töltött egy évi gyakorlatról szóló bizonyítványuk, utóbbi 
azonban nem elkerülhetlenül szükséges. 

A folyamodványok áprilhó 15-kéig alulirt erdőhivatalhoz inté-
zendők. — Dömösön, 1883. évi márczius 8-án. 

Krascsenits Imre, 
erdőmester. 
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A felső- s közép-vissói közbirtokossági erdők részére szükséges 
erdőgazdasági üzemterv elkészítése iránt ezennel pályázat hirdettetik. 

Az erdők területe összesen 23.353 hold és 344 • öl, mely 
magas hegységben összefüggő erdőtestet s majd bükkel elegyes, majd 
pedig tiszta lúcz állabokat képez. Az egész erdőterület kataszteri 
felméréssel bir. 

Az ajánlatok, melyekben számokkal és betűkkel kiirandó, hogy 
ajánlattevő a szükséges részletes felmérési és erdőbecslési munkálatokat 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium által 
23.374/882. szám alatt kiadott utasítása szerint kataszteri holdanként 
mely áron hajlandó elkészíteni, folyó évi áprihshó 1 O-ig az alulírott 
közbirtokossági elnöknél nyújtandók be. 

M.-Szigeten, 1884. évi februárhó 24-én. 
Mihálka László, 

közb. elnök. 

90. sz. A nagyváradi gör. szert. kath. püspök hollodi és belé
nyesi uradalom 125.000 k. hold kiterjedésű erdőgazdaság üzemterv 
készítésénél két erdőgyakornoki államásra pályázat nyittatik. 

Ezen állomások egyenként 600 frt évi fizetés, és a külső mun
kálatoknál 1 frt napidíj élvezménynyel van összekötve. 

Ezen állomásokra csak oly egyének pályázhatnak, kik nőtlenek, 
fedhetlen előéletűek és az erdőakadémiai tanfolyamot teljesen elvé
gezték. 

Megjegyeztetik, hogy azok, kik kimutatni képesek, hogy az 
erdőrendezés terén már gyakorlatilag is működtek, előnyben fognak 
részesülni. 

Pályázók a fennt elősorolt kellékek bizonyító okmányaival fel
szerelt és sajátkezüleg irt folyamodványaikat az alulirt urad. erdő
hivatalhoz legkésőbb folyó évi áprilishó 10-ig küldjék be. 

Belényesen (Biharmegye) 1884. évi márcziushó 3-án. 
Nagyváradi gör. szert. kath. püspök uradalmi erdőhivatala. 

51. szám. A közigazgatási bizottság erdőrendészeti albizottságá
nak a községi és közbirtokossági erdők szakszerű kezelése tárgyában 
51/84. erd. szám alatt hozott határozata folytán a törvényhatóság 



területén lévő s az 1879. évi XXXI. törvényczikk 17. §-a alá tartozó 
erdőkre nézve „erdőgondnoki" czimmel két (2) kerületi erdőgondnoki 
állomás rendszeresittetett. 

Az I-ső kerületi erdőgondnokság Szombathely székhelylyel magá
ban foglalja Szombathely, Felső-Eőr, Kőszeg, Sárvár, Kis-Gzell és vas
vári szolgabírói járásokat, 171 község, 21.627 kat. hold erdőterülettel. 
A kerületi erdőgondnok javadalmazása következőleg állapittatik meg: 

Évi fizetés 800 frt, 
utazási átalány, lótartási kötelezettséggel . . . . 600 „ 
lakbér . . . . . 250 „ 
irodai átalány 12 „ 

összesen . 1.662 frt. 
A Il-ik kerületi erdőgondnokság Szent-Gotthárd székhelylyel 

magában foglalja Körmend, N.-Újvár, Szt.-Gotthárd és muraszombati 
szolgabírói járásokat, 177 község, 13.144 kat. hold erdőterülettel, 
kerületi erdőgondnok javadalmazása következőleg állapittatik meg : 

Évi fizetés 800 frt, 
utazási átalány, lótartási kötelezettséggel . . . . 500 „ 
lakbér . . . . . 150 „ 
irodai átalány 12 „ 

összesen . 1.462 frt. 
Felhivatnak tehát pályázni óhajtók, hogy az 1879. évi XXXI. 

t.-czikk 31. §-ában előirt kellékeket, ugy az erdőkezelésben való jártas
ságukat igazoló, kellően felszerelt és felbélyegzett folyamodványaikat az 
erd. rend. albizottság elnökéhez bezárólag f. é. áprilishó 15-ig benyújtsák. 

A kinevezendő erdőgondnokok állásukat folyó évi májushó 15-ig 
elfoglalni s ettől számítandó egy fél év alatt lótartási kötelezettsé
güknek eleget tenni, ugy az erdőbirtokosok kívánatára, a községi és 
közbirtokossági erdőket kat. holdanként 30 kr egységi árt számítva, 
a törvényes határidőn, esetleg a nagyméltóságú m. kir. földm.-, ipar
és kereskedelmi ministerium által e czélra kitűzendő határidőn belül, 
berendezni tartoznak. 

Kelt a közig, bizottság erdőrend. albizottságának Szombathelyen 
1884. évi februárhó 4-én tartott üléséből. 

Reiszig, 
Vasmegye alispánja, erdőügyi alb. elnök. 



349. sz. Szolnok-Dobokamegye, deés-szamosujvári járásaiban fekvő, 
hatósági felügyelet alá tartozó erdők kezelésére rendszeresített járási 
főerdészi állomás, lemondás folytán megüresedvén, annak betöltésére 
ezennel pályázat nyittatik. 

Járandóságok: évi 800 frt fízetés, mely fizetés 5, illetve 10 
évi kifogástalan szolgálat után 900, illetve 1000 forintra fog fel
emeltetni, továbbá évi 300 frt utazási átalány és 100 frt lakpénz. 

Ezen állomásért az 1879. évi XXXI. tv.-cz. 36. §. a) és b) 
pontjaiban megszabott kellékeknek, valamint az eddigi alkalmazásnak 
igazolására szolgáló hiteles okmányokkal felszerelt folyamodványok 
1884. évi áprilishó 25-ig alulirt közigazgatási erdészeti bizottság 
elnökéhez nyújtandók be. 

Szolnok-Dobokamegye közigazg. erdészeti bizottságának Deés, 
1884. februárhó 10-én tartott üléséből. B. Bánffy Dezső, 

főispán. 

3183. szám. Brassó város közönségénél a következő erdőtiszti 
állomások élethossziglan betöltendők. 

1. Egy erdészi állomás évi 800 frt fizetéssel, természetbeni 
lakással, 200 frt utazási és napi dij átalánynyal és 40 ürméter bükk-
hasáb tűzifa járandósággal. 

2. Egy erdészsegédi állomás, évi 400 frt fizetéssel, 100 frt 
lakpénzzel, illetőleg természetbeni lakással, 120 frt utazási és napidíj 
átalánynyal és 40 ürméter bükkhasáb tűzifa járandósággal. 

Az erdészi állomásért folyamodóktól megkívántatik, hogy az 
1879-ik évi XXXI-ik törvényczikk 36-ik §-ában megszabott qualificatio 
igazoláson kivül eddigi alkalmaztatásukról szolgálati bizonyítványt, to
vábbá hivatalos orvosi bizonyítványt, erkölcsi bizonyítványt mellékeljenek 
és keresztlevél által azt is mutassák ki, hogy a 40-ik életévet még 
nem haladták meg. 

Az erdészsegédi állomásért folyamodók kimutatni tartoznak, 
hogy valamelyik erdészeti tanintézeten az erdészeti tanfolyamot elvé
gezték és ha az erdészeti államvizsgát még nem tették volna le, nyi
latkozat által magukat kötelezni arra, hogy az államvizsgát 2 év 
lefolyása alatt leteszik, vagy ha ez nem történnék meg, állomásukról 
minden igény nélkül azonnal lemondanak. 

Ezenkívül kötelesek folyamodványaikat erkölcsi bizonyitványnyal, 
egészségi bizonyitványnyal és keresztlevéllel is felszerelni. 



A fennti állomások egyikére pályázni kívánók felhivatnak, misze
rint kellően felszerelt folyamodványukat folyó évi áprilhó 25-ig ezen 
tanácshoz küldjék be. — Brassó, 1885. évi márcziushó 22-én. 

A városi tanács. 

421. szám. Alulirt m. kir. erdőigazgatóság részéről két, egyen
ként 150 frttal, előléptetés esetében egy 150 és egy 120 frttal java
dalmazott erdőszolgai állomásra pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, sajátkezüleg irt kérvényeiket, ép, erős 
testalkatuk, józan életmódjuk, koruk, a magyar és ezen felül a tót 
nyelvheni jártasságuk okmányolása mellett május 20-ig ide benyújtani. 

Be^zterczebányán, 1884. évi márczius 21-én. 
M. tár. erdbigasgatóság. 

1048. szám. Körmöcz szab. kir. és főbánya városánál a felső-
turcseki 11-od osztályú erdészi állomás élethoszsziglan betöltendő lévén, 
arra a következő feltételek mellett pályázat nyittatik. 

Az állomással, melynek hivatalos.székhelye a Turóczmegye terü
letén fekvő Felső-Turcsek községe, 600 frt fizetés, 200 frt uti átalány, 
szabad lakás, továbbá az erdész lakása, irodája s az interveniens 
szoba fűtésére 42 ürköbméter bükk tűzifa járandóság, nemkülönben hat 
hold földilletmény, vagy ennek megváltása czimén a város szabad válasz
tása szerint 60 frtnyi járulék van összekötve; megjegyeztetvén, misze
rint a tűzifajárandóság az illető erdőtisztnek házhoz szállítva adatik át. 

A megválasztandó erdé-z köteles a városi nyugdijalaphoz a 
szabályszerű illetékekkel hozzájárulni, mi által nyugdíjjogosultságot nyer. 

Pályázók felhívatnak, hogy folyamodványukat az 1879. XXXI. 
t.-cz. 36. szakaszában megszabott minősítés igazolására szolgáló bizo
nyítványokkal, továbbá eddigi alkalmaztatásukról szóló okmányaikkal, 
ugyszinte megfelelő egészségi állapotukat igazoló orvosi bizonyitvány
nyal és végül keresztlevéllel felszerelve, legkésőbb f. évi áprilhó 
végéig az alulirt városi tanácshoz nyújtsák be, megjegyeztetvén, hogy 
pályázóktól a magyar- és német nyelvnek teljes, és lehetőleg a tót 
nyelvnek legalább szóbani ismerete megkívántatik. 

Kelt Körmöczbányán a városi tanácsnál 1884. évi márczinshó 11 . 
Chabada József, 

polgármester. 



833. szám. Az alulirt m. kir. főerdőhivatal kerületében egy I-ső 
és egy Il-od osztályú, vagy előléptetés esetében két Il-od osztályú 
erdészi állomásra, az állomásszerü illetményőkkel 433, illetve 400 frt 
biztosíték letételének kötelezettségével pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a 
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukról, 
különösen jó látó-, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségökről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyeket 1884. évi áprilhó 15-ig az alulirt hivatalnál nyújtsák be. 

Lippán, 1884. márczius 22-én. 
M. kir. erdőhivatal. 

• 

1.170. szám. Alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében meg
üresedett három I-ső osztályú erdőgyakornoki állomásra pályázat 
nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint szakképzettségüket, az állam
vizsga letételét, a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes birását igazoló bizonyítványokkal, valamint életkoruk és 
illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal felszerelt kérvényeiket 
folyó évi márcziushó végéig az alulirt hivatalnál nyújtsák be. 

Beszterczebányán, 1884. év márczius 9-én. 
M. kir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Somogy vármegye szigetvári járásához tartozó alább megnevezett 
községek részére szükségelt erdőgazdasági üzemtervek elkészítése 
czéljából, zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

Almamellék 104 hold, Apáti 44 hold, Barcs 170 hold, Basal 
58 hold, Bécz 132 hold, Boldogasszonyfa 31 hold, Bürüs 35 hold, 
Darány 376 hold, Dobsza (kis) 80 hold, Dombó 96 hold, Drávafok 
188 hold, Gárdony 40 hold, Hárságy 119 hold, Hatvan 100 hold, 
Kálmáncsa 192 hold, Keresztúr (Dráva) 43 hold, Keresztúr (Tót) 
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88 hold, Lad (Magyar) 153 hold, Lad (Német) 198 hold, Lukafa 
(Magyar) 43 hold, Markócz 33 hold, Molvány 27 hold, Mozsgó 89 
hold, Nemeske*65 hold, Patosfa 71 hold, Pettend 42 hold, Potony 
40 hold, Réhfalu 13 hold, Szt-Borbás 18 hold, Szent-László 83 hold, 
Szent-Márton (Dráva) 95 hold, Szörény 55 hold, Sztára 54 hold, 
Szulimán 183 hold, Szulok 213 hold, Tamási (Dráva) 46 hold, 
Tamási (Kis) 4 hold, Újfalu (Magyar) 46 hold, Újfalu (Német) 23 
hold, Újfalu (Tót) 58 hold, Várad 17 hold, Viszló 580 hold, Zádor 
116 hold, Zsibót 11 hold. 

A versenyző szakképzettségét tanúsító hiteles okmányokkal fel
szerelt zárt ajánlatok, melyekben számokkal és betűkkel kiteendő, 
hogy ajánlattevő a kérdéses munkálatokat — két példányban — 
1200 Q öles holdanként, mely áron hajlandó elkészíteni, folyó évi 
áprilishó 20-ig ezen szolgabírói hivatalnál benyújtandók. 

Kelt Szigetváron, 1884. évi márcziushó 27-én. 
Fenyösy Ödön, 

szolgabíró. 

Faárverési hirdetmény. 
20. sz. Barsmegye tekintetes erdőrendészeti bizottságának ez 

évi 23. sz. végzése értelmében, Barsmegyében kebeles, Tapla köz
ség határában — döntőt^, de még le nem gallyazott állapotban lévő — 
126 drb I-ső rendű tölgy haszonfára árverés hirdettetik. 

Árverési határidőül folyó évi áprilhó 7-én d. e. 9 órája tűzetik 
ki, oly kijelentéssel, miszerint a venni szándékozók az 1117 frt 10 kr 
becsérték 10%-át, az árverező erdőtiszt kezeibe, az árverést megelő
zőleg bánatpénzül letenni kötelesek. 

Az elszállításra a legjobb körülmények forognak fenn, a meny
nyiben a fa jó karban lévő ut felett, Bélabánya vasúti állomástól 
alig egy óra távolnyira fekszik. 

Bővebb felvilágosítást alulírott járási főerdész nyújt posta (Ga-
ram-Szőllős.) — Barsmegye erdőrendészeti bizottsága megbízásából. 

Garam-Szőllős, 1884. márczius 26-án. 
Székely György, 

Barsmegye Ar.-Maróth kerület járási főerdésze. 



Cserkéreg-eladás. 
Gyöngyös városa, a tulajdonát képező, jó kocsiúton közlekedő, 

a gyöngyösi vasúti indóházhoz mintegy 1 órára eső, szálas erdőrész
ben 50 kat. hold 20—35 éves cserhántásra alkalmas tölgyfa héja, 
folyó évi márcziusiió 31-én d. e. 9 órakor a város közházánál árverés 
utján el fog adatni, az árverés kezdetéig zárt ajánlatok is benyújt
hatók, melyhez 800 frt bánatpénz csatolandó. A feltételek a, polgár
mesteri hivatalban megtekinthetők, kívánatra másolatban megkül
detnek. — Gyöngyös, 1884. márcziushó 7-én. 

Csomor K, 
polgármester. 

Árlejtési hirdetmény. 
721. szám. A következő munkáknak 3 — 6 évre való elvállalására 

ezennel zárt írásbeli versenytárgyalás iratik ki : 
1-ör. Az alulirt hivatalhoz tartozó bródi, geletneki és jalnai 

erdőgondnoksági kerületekre nézve, évi 160.000 hl. bükkfa szénnek 
előállítására és a garamberzenczei vasúti állomásra szállítására, bele
értve a szén előállításához szükséges tűzifa termelését is. 

2-or. A jalnai erdőgondnoksági kerületre nézve 15.000 ürm. 
kész tűzifának a garamberzenczei vasúti állomáshoz való szállítá
sára, és 

3-or a vozniczi, selmeczi-geletnek és a szélaknai erdőgondnok
sági kerületre nézve 14.000 ürm. kész tűzifának a selmeczi központi 
kohóba és 10.000 ürm. szinte kész tűzi fának a selmeczi kincstári 
faraktárba való Szállítására. 

A versenytárgyalás a folyó évi áprilhó 15-én délelőtti 10 óra
kor fog az alulirt hivatalnál megtartatni, a hová a szabályszerűen 
kiállított zárt írásbeli ajánlatok beadandók, minthogy a fennebbi három 
vállalat együttesen, vagy esetleg minden egyes vállalat külön is ve
hető ki, felhivatnak a t. cz. versenyezni kivánók, hogy ennek meg-
felelőleg, vagy az összes vállalat után 9400 frt, illetve az egyes 
vállalatok után 5500 — 1500, esetleg 2400 frtnyi bánatpénzt csatol
janak ajánlatukhoz. 

Az árlejtési és vállalati feltételek e hivatalnál bármikor meg
tekinthetők. 

Zsarnóczán, (Barsmegye) 1884. február 20-án. 
A m. Jcir. erdőhivatal. 


