
Pályázatok. 
A nagybányai m. k. bányakerületben egy megürült erdőgyakornoki 

állomás betöltendő. 
Ezen, a Xll-ik rangosztályba sorozott állomással 1 ft. 30 krnyi 

napi díj élvezete van összekötve. 
A pályázók életkoruk, jelenlegi állásuk, kitűnő eredménynyel vég

zet erdészi szaktudományok, és államvizsga, nem különben az erdészet 
gyakorlati ismerete, és az országban dívó nyelvekben, de főleg a magyar, 
német és román nyelvekbeni kellő jártasságuknak hiteles kimutatása 
mellett sajátkezüleg irt folyamodványaikat f. é. martius fO-ig előljáró 
hatóságuk utján a nagybányai m. k. bányák-, erdők- és államjavak igaz
gatóságához nyújtsák be. 

Nagybányán 1869. február 6-án. 

Az országos erdészeti egyesület Debreczenben tartott idei közgyű
lésének határozata alapján a kövekezőkben megjelölendő pályaműre 200ft. 
jutalom tűzetik k i : írassék a nép és műszakilag nem képzett erdőőrök 
számára egy „ E r d é s z e t i k i s t ü k ö r " czímü kézi könyv, mely az 
erdészet alapvonalait röviden és világos értelemmel tárgyalva, a népet 
az erdők fontosságáról felvilágosítsa, annak azok iránt való érdekét fel
költse, megtanítván egyszersmind arra is, hogy miként kell az erdővel 
ápolva bánni, azt nevelni és okszerűen felhasználni; czélja lévén továbbá, 
hogy néptanítóinknak az erdészet körül való ismeretek terjesztésére ve
zérfonal gyanánt szolgáljon. A mü nyelvezete és tárgyának előadása a 
nép felfogásához és gondolkodási módjához alkalmazandó. Pályázati ha
táridő 1870 év május 1., melynek eltelte után netalán beérkező pálya
müvek versenyre nem bocsáttatnak. A pályadíj az egyesület 1870-ik évi 
közgyűlésén szolgáltatik k i , s a nyertes mü szerzőjének sajátja marad. 
Az idegen kézzel leirt és a szerző nevét tartalmazó jeligés levél kíséreté
ben beküldendő pályaművek az országos erdészeti egyesület igazgató vá
lasztmányához P e s t r e intézendők. Pest, decz. hó 10.1868. Az igazgató, 
választmány megbízásából, B e d ő A l b e r t , egyesületi titkár. 



A temesvári m. k. államjavak igazgatósága kerületében megürült 
XI . rangosztályba sorozott rékási m. k. erdészeti pénztár ellenőri állo
más betöltendő. 

Ezen állomással évi 500 frt fizetés, tiz (10) közönséges öl a nyug
díjba ölenként 2 írtjával beszámítható kemény hasáb tűzifa, természet
beni lakás, vagy annak hiányában 15% lakbér és 4 hold terményföld 
élvezete van összekötve. 

Pályázni szándékozók a pénztár kezelési és számviteli szakbani kép
zettségük kimutatása mellett nyelvismeretük, különösen a hivatalos 
magyar nyelv szó és irásbani tökéletes bírását, valamint életkoruk, tanul
mányaik, eddigi szolgálatuk vagy foglalatosságukat igazolván, ekkép 
felszerelt kérvényüket illető hatóságuk utján 1869. évi március hó 8 ig 
az alólirt m. k. álamjavak igazgatósághoz nyújtsák be. 

Temesvárt, 1869, évi február hó 8. 
A temesvár kerületi államjavak igazgatóságától. 

A sellyei m. k. közalapítványi főtiszti kerületlen a kolesi és a szkal-
kai közalapítványi uradalmakban két XI. rang fokozatú erdészi állomás 
külön-külön 400 forint évi fizetés, 200 ft. termény váltság, lakás, 6 öl 
kemény hasábfa és két hold szántófölddel betöltendő. 

Pályázni kívánók felhívatnak, hogy számvitelbeni képzettségüket 
a pénztári és anyagok számadási kezelésük valamint szabályrendeletek 
kellő ösmeretét, fedhetlen erkölcsiségüket, eddigi szolgálatukat, a magyar
honban divó és különösen a hivatalos magyar nyelvbeni tökéletes járult-
ságukat szóval és Írással, a selmeczi vagy máriabrunni academián kitűnő 
sikkerrel végzett tanfolyamáról tanusitó okmányokkal felszerelt kérvé
nyüket f. é. martius hó l - ig közvetlenül, illetőleg hivataluk utján az 
alulirt főtisztséghez nyújtsák be. 

A selyei m. k. közalapítványi k. főtisztségtől. 
Yág-Sellyén, 1869. február 2. 

A sellyei m. k. főtisztségnél egy XII. rangfokozatú írnoki állomás 
200 ft. fizetés, 200 ft. termény váltság, lakás, 6 öl kemény tűzifa és két 
hold szántófölddel betöltendő. 



Pályázni kívánók sajátkezüleg irt és kellőleg felszerelt folyamodvá
nyaikat, életkoruk, magyar nyelvbeni teljes jártasságuk, tanulmányaik, 
eddigi szolgálatuk vagy foglalatosságuk kimutatása mellett f. é. martius 
hó l-ig közvetlenül, illetőleg hivataluk utján az alulirt főtisztségnél 
nyújtsák be. ^ 

A selmeczi vagy máriabrunni, nem különben valamelyik gazdászati 
akadémiát kitűnő sikerrel végzett pályázónak előny adatik. 

A sellyei m. k. közalapítványi k. főtisztségtől. 
Yág-Sellyén, 1869. február 2. 

K ü l ö n f é l é k . 
Igen szép fenyő-ültetvények *; 
1000 darab Pinus picea, 3 éves . . . . 3 ft. — kr. 
1000 „ « sylvestris, 2 „ . . , . 3 ft. 20 kr. 
1000 „ „ austriaca, 2 „ . . . . 3 ft. 20 kr. 
Megrendelések csak készpénzfizetés mellett fogadtatnak el, s keve

sebb mint 3000 darab nem küldethetik el. 
A lilienfeldi alapítványi erdőhivatal Alsó-Ausztriában, utolsó posta 

Sz.-Pölten. C z e r m a k y P. A., 
e r d ő s z . ' • ^ 

Miként lehet a hangyát gyökeresen kiirtani? „A mimulus 
mochatus" nevü plánta, oly rendkívül szagos, hogy az a hangy'aTfát rög
tön elűzi. — Elűzhetjük azokat úgy is, ha a hangyabolyokat vagy a 
hangyák szokott utait, gyakran öntözzük. — Szörp, hamuzsirral elegyít
ve s a hangyáknak eledelül adva, elöli azokat, végre pedig elpusztulnak 
azok akkor is, ha fészkeiket ismételve sós vízzel öntjük le. — 

Eperindák szalag helyett, csemeték, szőlővessző sat. felköté
sénél igen jól használhatók. Ezen mászó indák eltávolitása az anyabo
kor termékenységét még elősegíti. Az indákat e czélra egy napig árnyé
kos helyen meg kell fonynyasztani, s az után csomóba kötni. 

Szerkeszti és kiadja: Wagner Károly. 
Főmunkatárs: Divald Adolf. 

Selmecz, 1869. Nyomatott M i h a l i k I s tván-ná l . 


