
Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

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

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

(1. X I I . 7) 

Egyetemes bnsszóla-müszereket 
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 , 
A r 6 5 frttól felfelé. 

H é r G - a M t a l o f e a t n é i f f é s v o n a l z A b b a l , m C r A -
s z a l a g o k a t , f a a t l a l é t t a t , r a j z e s z e c b x U b e t , t a r f t -
l e t m é r o ' K e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításival 

NEUHÖFER és FIA 
esauz. és kit. udvari látszerész- és műszergyáros 

Wien: raktár: I., Kohlmarht 8., 
gyár és iroda; V„ Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

Fae ladás i h i rde tmény. 445—908. sz. — A csikszentkirályi 
közbirtokosság nevében alulírottak ezennel közhirré teszik, hogy 
a birtokosság tulajdonát képező „Sugófeje" nevü erdőrészekben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 42'53 kat. hold területű 
becslés szerint 7798 m3 gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 trfi 
luczfenyőkérget, 908 m? fenyő tűzifát tartalmazó fakészletét 

Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi XIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 



50.500 K. azaz ötven ezerötszáz korona kikiáltási árban 1908. évi 
augusztus hó 27-én délelőtt 9 órakor a községházánál megtar
tandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a leg
többet ígérőnek el fogja adni. 

Árverezők az árverést vezető elnök kezéhez még az árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzképpen kötelesek 
letenni. Az 1 koronás bélyeggel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott összeg 10° o-ának megfelelő összeggel vagy óvadék-
képes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azoknak 
magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az erdő fatömege becsértéken alul eladatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1908. évi április hó 12-én. 

(3. II. 2.) A birtokossági elnök. 

A z egykerekű kézikapáló és tö l tögető eke. Minden faiskolában 
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszésszerint állitható — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt fölülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo
rítja, 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 készülék olcsósága feltűnő, ára 16 korona, töltögetőfejjel 20 
korona. Stádel Károly örökösei gépgyára Győrött. (2. V. 5.) 



Pályáza t i h i rde tmény. A jászóvári prépostságnál két erdő
gyakornoki állásra pályázatot hirdetek. 

Évi fizetés nyolczszáz (800) korona és teljes ellátás. 
A pályázni kívánók kérvényüket, melyhez a Selmecbányái 

főiskola sikeres elvégzését igazoló leczkekönyv, keresztlevél és a 
pályázók rendelkezésére álló egyéb bizonyítványok, vagy azok 
hiteles másolatai csatolandók, nagyságos és főtisztelendő Szekeres 
Fr. Ödön jószágkormányzó úrhoz czimezve f. évi szeptember 
hó l-ig a prépostsági erdőhivatalhoz nyújtsák be. 

A pályázók katonai szolgálati viszonyaa kérvényben kitüntetendő. 
A nyugdíjjogosultsággal kapcsolatos véglegesítésre egy évi 

megfelelő szolgálat, illetőleg az államvizsga sikeres letétele után 
tarthatnak számot a kinevezendők. 

Az állások azonnal elfoglalhatok. 
Jászó (Abaujtorna megye), 1908 július hó 1-én. 

^4) Lengyel Viktor 
urad. főerdész. 

Faeladás i h i rde tmény . Az Arad vármegyében fekvő Al-Csill 
községbeli volt úrbéri közös birtokosok tulajdonában levő Bogyest 
község határán elterülő erdőbirtok 5717 tm3-t tevő tölgy és 
14755 tm3-t tevő cser és bükk tövön álló fakészlete az 1908. évi 
július hó 28-án délelőtt 10 órakor Al-Csill községházánál tar
tandó, írásbeli zárt ajánlatok benyujthatásával egybekötött nyil
vános árverésen a m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 1903. évi 
35076., illetve az 1908. évi február hó 11-én kelt 104556 1907. 
számú engedélye folytán eladatni fog. 

Kikiáltási ár a 61635 (Hatvanegyezerhatszázharminczöt) K-ban 
hivatalosan megállapított becsár. 

Bánatpénz 6164 K. 
A kellő bánatpénzzel (készpénzben vagy óvadékképes név

értékben számított magyar értékpapír) ellátott, szabályszerűen 
kiállított és megfelelően leragasztott írásbeli zárt ajánlatok a szó
beli árverést megelőzőleg nyújtandók be az árverező bizottság 
elnökénél; postán megküldhetők az almási körjegyzőhöz, u. p. 
Al-Csill. 

Utó- vagy kellően fel nem szerelt ajánlatok nem lesznek 
figyelembe véve. 



A részletes árverési és szerződési feltételek megtekinthetők. 
Al-Csill község volt úrbéri elnökénél, az aradi m. kir. állami erdő
hivatalnál, a borossebesi m. kir. járási erdőgondnokságnál és az 
almási körjegyzői irodában. Az utóbbi által kívánatra megküldetnek. 

Az árverés napján délelőtt a 9 óra 6 perczkor az almás-
alcsilli állomásra érkező vonatnál venni szándékozókat kocsik 
várják. 

Al-Csill, 1908. június hó 30. 

Tamó s. k. (5) Aucaten Joan s. k. 
jegyző. elnök. 

V e r s e n y t á r g y a l á s i h i rde tmény . A vadászerdői m. kir. erdőőri 
szakiskolánál (Temesvár, Vadászerdő) végzendő következő épít
kezésekre az alulírott kir. erdőőri szakiskola igazgatósága nyil
vános versenytárgyalást hirdet. 

A vállalkozás tárgyát a következő építkezések képezik: 
a) A szakiskolafőépület kibővítése. 
b) Az erdőgondnoksági irodaépület kibővítése. 
c) A szakiskola igazgatói lak kibővítése. 
d) Két erdőtiszti lak és a hozzájuk tartozó melléképület fel

építése. 
1. A versenytárgyaláson résztvehetnek mindazok a hazai 

iparosok és vállalkozók, kiknek üzletük gyakorlására hatósági 
engedélyük van. 

2. Az ajánlat a pályázat tárgyát képező összes munkálatokra 
épületenként és munkanemenként, de együttesen is tehető. 

3. Az ajánlattevők tartoznak egységáraikat s az ezek alapján 
kiszámitott vállalati végösszeget zárt írásbeli ajánlatukba és az 
ajánlati költségvetésbe beírni; megjegyezvén, hogy e czélra csakis 
a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolától beszerzendő ajánlat és 
ajánlati költségvetés-űrlapok használhatók. 

4. Az egykoronás bélyeggel ellátott és lepecsételt borítékba 
helyezett ajánlatok legkésőbb folyó évi július hó 29-én d. e. 12 
óráig a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolához nyújtandók be 
(u. p. Temesvár 3.). 

5. Tartoznak az ajánlattevők az építési általános feltételek 
6. §-ában előirt bánatpénzt, mely az ajánlati összegnek legalább 



öt százalékát képezze, az ott körülirt módozat és kikötés mellett 
bármely kir. adóhivatali vagy állampénztárnál befizetni s a be
fizetést igazoló betétnyugtát az ajánlathoz csatolni. Készpénz vagy 
értékpapír az ajánlatokhoz nem csatolható. 

6. Tartozik pályázó ajánlatában megjelölni az időpontot, mely 
alatt a munkát — melyre vállalkozott — befejezni képes. Meg
jegyeztetik itt, hogy tekintve az építkezések sürgős voltát, egyenlő 
ajánlatok közül a rövidebb befejezési időponttal megadott ajánlat 
előnyben részesül. A felsorolt építkezések közül az erdőgondnoki 
irodaépület és a szakiskolai igazgatói lak kibővítése lehetőleg 
még ez év folyamán fejezendő be, mig a szakiskolai főépület 
kibővítése és a két erdőtiszti lak és a hozzájuk tartozó mellék
épület legkésőbb 1909. évi augusztus hó l-re teljesen befejezendő. 

7. A munkálatokra vonatkozó általános vállalati feltételek, a 
szerződés tervezete, az ajánlati minta és ajánlati költségvetési ivek 
a vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskolánál az összes munkára 
10 (tiz) koronáért, az egyes munkanemekre pedig ivenként egy 
koronáért beszerezhetők, ugyanott a kitett részletes feltételek és 
tervek pályázó vállalkozók által aláirandók, esetleg az iratok és 
rajzok a vállalkozó vagy megbízottja által, saját költségén, ugyanott 
lemásolhatók. 

Vadászerdő, 1908. évi július hó 4-én. 
(6) A m. kir. erdőőri szakiskola igazgatósága. 

Szál fae ladás. Nagyméltóságú gróf Esterházy Miklós Móric 
ur „Csákvár-Oesztesi" hitbizományi uradalmában 1908/09 vágatási 
évben a csákvári hitbizományi uradalmi erdőhivatalhoz beadandó 
írásbeli ajánlatok utján. 

2874 db 3589 m3-re becsült tölgy szálfa. 
516 db 187 m 3-re becsült gyertyán szálfa. 
874 db 1159 m3-re becsült kőris szálfa. 
287 db 322 m3-re becsült bükk szálfa. 
32 db 26 m3-vt becsült hárs szálfa. 
1 db 1 m3-re becsült juhar szálfa fog eladatni. 
A becslésért az uradalom semminemű szavatosságot nem 

vállal. 



Az eladási ár a döntés után tényleg talált köbméter után 
fizetendő. 

Az eladásra kerülő szálfák 1908. év július 15-től augusztus 
15-ig megtekinthetők. 

Ajánlatok 1908. év szeptember 10-ig a hitbizományi uradalmi 
érdőhivatalhoz, Csákvár Fejérmegye, beküldendők s a beigért 
szálfaértéknek megfelelő 10%-os bánatpénz pedig az uradalmi 
számtartóságnál, Csákvár készpénzben leteendő 

Az ajánlatba kiteendő, hogy ajánlattevő az árverési és eladási 
feltételeket ismeri s azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

Később érkezett vagy bánatpénz nélküli ajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverési s eladási feltételek a hitbizományi uradalmi erdő
hivatalnál Csákváron megtudhatók. 

Csákvár, 1908. július 3-án. 
(7. III. 1.) Oróf Esterházy hitb. erdőhivatala. 

Pá l yáza t i h i rde tmény . A báró Bánffy uradalomnál betöltendő 
két erdőgyakornoki állásra pályázat hirdettetik. 

Az 1440 (egyezernégyszáznegyven) K évi fizetéssel, termé
szetbeni lakás, tüzifajárandósággal és nyári külső munkálatok 
tartamára 60 (hatvan) K havi pótlékkal javadalmazott állásokra 
pályázni kívánok, az erdészeti főiskola sikeres elvégzését, eddigi 
netáni alkalmaztatásukat igazoló bizonyítványaikkal felszerelt bé-
lyegtelen pályázati kérésüket, folyó évi szeptember hó 15. napjáig 
bezárólag, alólirt címre küldjék be. 

Kinevezettek kötelesek állomáshelyüket folyó évi október hó 
15. napjáig elfoglalni. 

Azok, kik önkéntesi katonai kötelezettségöknek eleget tettek 
és az oláh nyelvet szóban birják, előnyben részesülnek. 

Szászrégen, 1908. évi július 3-án. 
(8. III. 1.) A báró Bánffy uradalom erdőhlvatala. 

Faeladás i h i rde tmény . 512.—1908. sz. — Vacsárcsi község 
„Csorgó" Revü erdejében törzsenkinti bemérés utján 14.340 m 3-re 
becsült luczfenyő haszonfa-tőmeg értékesítése czéljából folyó évi 


