Hirdető uielléklet az „Erdészeti Lapot" 1884. évi I I füzetéhez.
IMT

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 számíttatik.
Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak.
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Pályázat.
2.216. sz. Az alulirt erdőhivatal egy IX. rangosztályba sorozott
1)00 frt évi fizetés és mellékélvezményekkel javadalmazott főerdészi
állomásra ezennel pályázat nyittatik.
Ezen állomásra pályázni kívánók felhívatnak, miszerint szabályszerüleg felszerelt folyamodványaikat folyó évi október 21-ig az alulirt
m. kir. erdőhivatalhoz beküldjék.
Apatin, 1884. szeptember 19-én.

M. kir. főerdőhivatal.

Kincstári és urodalmi

erdőtisztek é s erdőőrö k
részére akár

"teljes e g y e n r u - l i á k a t
akár pedig
egyes daraboka t
valaminí az

egyenriiházathoz tartoz ó egye s részeket

csakis valód i

tartós minőség-ben szállit jótállás mellett

TILLEK MÓ E é s TESTVÉRE

osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir.
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alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója.
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(Műhely: V. Schlossgasse, 1.)
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Pályázatok.
950. szám. Az alulirt m. kir. bányászati és erdészeti akadémián
az erdőrendezéstani, valamint az erdőhasználat és iparműtani tanszé
keknél három egymásután következő tanév tartamára betöltendő tanár
segédi állomásokra ezennel pályázat hirdettetik.
Ezen állomással a következő járandóságok vannak összekötve,
u. m. :
Az erdészeti akadémiát végzett okleveles egyének számára
hétszáz (700) frtnyi évi fizetés, egyszázöt (105) frtnyi lakpénz és 20
köbméter tűzifajárandóság.
Mindazok a kik ezen állomásokra pályázni kivannak, ezennel
felhivatnak végzett tanulmányaikról, eddigi foglalkozásukról, kiszol
gált egy évi katonai önkéntességről szóló bizonyítványokkal felszerelt

folyamodványaikat és pedig az erdőrendezés tanszék melletti tanár
segédi állomásra október 15-éig, az erdőliasználattani tanszékhez
novemberhó 20-áig elöljáróságuk utján az akad. igazgatóságnál be
nyújtani.
Későbben beérkező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.
Selmecz, 1884. évi augusztus 7-én.
(2—2)
A m. k. bányászati és erdészeti akadémia igazgatója.

959. sz. Telts besztercze-naszódmegyei község 28.000 katasz
trális hold kiterjedésű erdejének rendszeres gazdasági üzemtervét az
1879. évi XXXI. törvényezikk értelmében elkészíttetni óhajtván, az
ezen czélra szükséges munkálatok teljesítésére szakértő egyént keres.
Erről a vállalkozni szándékozók az alulirt hivatal részéről oly
megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a kérdéses munkálatok elvállalására
vonatkozó ajánlatok folyó évi októberhó 10-éig beterjesztendők.
A község képviselő testülete a munka diját katasztrális holdan
ként 40 krajezárban állapította meg. Oly vállalkozók, kik e megálla
pított összegnél előnyösebb ajánlatot tesznek, előnyben részesittetnek.
A részletes feltételek a község irodájában mindenki által meg
tekinthetők.
A községi elöljáróság.
Telts, 1884. szeptember 20-án.
Nestor Ganea,
jegyző.

216. szám. A német-lipcsei közbirtokosság részéről egy erdész
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomás javadalmai követ
kezők: 1-ször, évi fizetés 700 frt; 2-szor, 100 frt lakbér; 3-szor, 15 öl
2 lábnyi hosszú puha tűzifa; 4-szer, 2 ló- és 2 tehén számára szabad
közös legelő; 5-ször; a közbirtokossági ügyekben járó, határon kivül
eső utazásra szükséges előfogatok. Ezen állomást elnyerni óhajtók
felhivatnak, miszerint kellő bizonyítványokkal felszerelt kérvényeket
folyó év deczemberhó 31-ig a német-lipcsei előljáróságoz küldjék be.
Posta helyben.
A közbirtokosság nevében :
1—3
Bodiczky Bániét,
bíró.

775. szám. A fennállott szerb-bánsági 14-ik számú határőrezred
vagyonközségénél betöltendő két erdészi állomásra, melyek közül az
első állomás : 700 frt o. é. évi fizetés, 150 frt utazási átalány,
120 frt lakpénz, 15 frt irodai átalány és 30 ürméter tűzifa illet
ménynyel; a második állomás: 600 frt o. é. fizetés, 150 frt utazási
átalány, 120 frt lakpénz, 15 frt irodai átalány és 30 ürméter tűzitailletménynyel van javadalmazva, ezennel pályázat nyittatik.
Ezen állomásokért pályázók kötelesek folyamodványaikat, melyekhen az 1879-ik évi XXXI. t.-cz. 36. §-ában előirt szakképzettségüket
kimutatni tartoznak, legkésőbb f o l y ó
é v i o k t ó b e r hó 20-áig
alulirt gazdászati hivatalnál annál bizonyosabban benyújtani, minthogy
később érkezendő folyamodványok tekintetbe vétetni nem fognak.
Megköveteltetik pályázóktól, hogy a magyar nyelven kivül a
német nyelvet szóban és Írásban birják, megjegyeztetvén, miszerint
azon folyamodók, kik ezenkívül a szerb és román nyelvet is szóban
birják, előnyben részesittetnek.
Fehértemplomban, 1884. szeptemberhó 18-áu.

A fennállott szerb-bánsági 14-ik számú határörezred
vagyonlcözség gazdászati hivatala.

78. sz. Fogarasmegye területén a f o g a r a s i és z e r n e s t i
e r d ő t i s z t i á l l á s o k betöltendők. Évi járandóságok külön-külön:
fizetés 900 frt, lakpénz 100 frt, rendes utazási átalány 300 frt,
utazási átalány pótlék a 3 első esztendőre 200 frt.
Ezenkívül az ideiglenes erdőhasználati tervekért holdanként
fél krajczárnyi jutalomdíj is kilátásba helyeztetik az illetők számára.
Elnyerni akarók kellőleg felszerelt s a fentiektől netalán eltérő
igényeiket szabatosan körülíró pályázati kérelmeiket előljáró hatósá
gaik utján legkésőbb folyó évi novemberhó 15-éig nyújtsák be ezen
közigazgatási erdészeti bizottsághoz.
Fogarasmegye közigazgatási erdészeti bizottságának
1884. évi szeptemberhó 12-én tartott üléséből.

Fogarason

Nagy Sándor,
bizotts. elnök.

3786. sz. Alulirt ni. kir. erdőigazgatóságnál üresedésbe jött egy
550 frt évi fizetéssel javadalmazott e r d é s z j e l ö l t . i , egy 480 frt
segélydijjal összekötött I-ső oszt. e r dő gy a k o r n o k i , esetleg elő
léptetés esetében két Il-od osztályú erdőgyakornoki állomás betöltése
iránt ezennel pályázat nyittatik.
Az erdészjelölti és I-ső oszt. erdőgyakornoki állomásért pályázók
tartoznak az 1879. évi XXX. t.-cz. 36. §-ában előirt kellékek, és a
hivatalos magyar nyelv teljes bírását, a II. oszt. erdőgyakornoki állo
mást elnyerni óhajtók ellenben a hivatalos magyar nyelvnek teljes
birását, korukat, erős és egészséges testalkatukat s különösen ép
halló- és látó képességüket, valamint az erdőakadémia teljes végzését
igazoló okmányokkal kimutatni.
A szabályszerűen felszerelendő folyamodványok folyó évi o k t ó b e r h ó 15-ig ezen erdőigazgatósághoz nyújtandók be.
Lúgoson, 1884. szeptember 17-én.

M. kir. erdőigazgatóság.

2.310 szám. Az alulirt m. kir. főerdőhivatal kerületében egy
kezelő főerdészi és egy I-ső osztályú erdészi, előléptetés esetében két
11-od osztályú erdészi állomásra, az állományszerü illetményekkel és
534 frt, 467 frt, esetleg 400 frtnyi készpénzbiztositék letételének
kötelezettségével pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba
újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős, ép testalkatukat, külö
nösen jó látó, beszélő és halló képességüket, kincstári erdészeti orvos,
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitvány
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való
tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó
évi októberhó 15-kéig ezen főerdőhivatalnál nyújtsák be.
Ungvártt, 1884. szeptember 2-án.

A kir. főerdőhivatal.

1885. januárhó 1-től alulirt uradalomnál egy „körerdész" alkal
mazást nyer. Az erdőőri képesítést igazoló bizonylaton felül a magyar
és tót nyelv birása megkívántatik. Pályázók az uradalom központi
hivatalához czimezzék ajánlataikat.
Aranyos-Maróth, 1884. szeptemberhó 6-án.
1 -— ;i

Gróf Migazzy

Vilmos aranyos-maróthi

uradalma.

3076. sz. Az alulirt m. kir. tőerdőhivatal kerületében egy erdő
mesteri és egy I. osztályú, vagy előléptetés esetében egy II. osztályú
erdészi állomásra, az állományíízerü illetményekkel és az erdészi állo
másnál 467 frt, esetleg 400 frt biztosíték letételének kötelezettségé
vel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a
által követelt szakképzettségüket, áz állami erdészeti szolgálatba újon
nan belépni kívánók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat, külö
nösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos,
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitvány
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
natta], továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való
tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyő
évi októberhó 15-ig ezen főerdőhivatalnál nyújtsák be.
Lippán, 1884. szeptember 20-án.
M. kir. főerdőhivatal.
(Utánnyomat nem dijaztatik).

4580. sz. Selmecz s Bélabánya szab. kir. bányavárosok közön
sége az ugyanezen városok, valamint Vihnye és Szénásfalva területén
lévő városi erdőkre rendszeresített erdőmesteri, öt erdőőri s két erdősuhancz állomásra pályázatot hirdetvén, felhívja mindazokat, kik azt
elnyerni óhajtják, hogy kérvényeiket e város tanácsához legkésőbb a
f. évi októberhó 20-ig terjeszszék elő.
Az erdőmesteri állomásra pályázóktól megkívántatik : feddhetlen
előélet, továbbá, hogy az erdőakadémiai tanfolyamot teljesen és siker
rel bevégezték s az erdészeti államvizsgát belföldön letették.

Az erdőmester javadalmai : évi fizetés 1000 frt és kétszer öt-öt
évi szolgálat után 100 frt fizetési pótlék; továbbá lakbérilletmény a
fizetés 15%-ka (esetleg természetbeni lakás), utazási átalány 250 frt,
lótartási egyenlőleg 350 frt, ötven köbméter tűzifa lakásához szállítva,
hat hold szántóföld vagy rét, esetleg ennek megváltása 7 frt holdan
ként, s a kártérítési összegnek egy hatoda. Az erdőmester élethoszsziglan választatik s a városnál fennálló szabályzat szerint nyugdíj
képes.
Az erdőőri állomás kellékei : feddhetlen élet, betöltött 24 éves
életkor és az erdőőri szakvizsga sikeres letétele, a kik a szakvizsgát
még le nem tették s alkalmaztatnak, azok az öt éven belül különbeni
elbocsátás terhe mellett letenni tartoznak. A szakvizsgát letett erdő
őrök élethossziglan alkalmaztatnak s nyugbér képesek, szakvizsga
nélküliek csak ideiglenesen alkalmaztatnak s véglegesítésükig, illetőleg
a szakvizsga letétele előtt mi igényt sem tarthatnak a nyugbérre.
Az erdőőrök javadalmai a következők :
a) az első oszályu egy erdőőri évi
b) a második osztályú két erdőőri
c) a harmadik
„
„
„
és öt-öt évi szolgálati év után 25 frtnyi
két izben.

bére . . . .
370 frt,
évi bére .
.
. 300 „
„
„
.
. 275 „
fizetési pótlék, de legfeljebb

Valamennyi erdőőr mellékjárandóságai egyenlők, u. m. : lakbérilletmény czimén 50 frt, esetleg természetbeni lakás, harmincz m
puha tűzifa, három hold szántóföld vagy rét használat, esetleg annak
megváltása 7 írttal holdanként és a kártérítési összeg egy harmada.
3
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A két erdősuhancz évi bére 200 frt 20 m puha tűzifa.
Selmeczbányán, 1884. évi szeptemberhó 18-án.

Ocsovssky Vilmos,
polgármester.

Faeladási hirdetmények.
2165. szám. Lőcse szabad királyi város tanácsa részéről köz
hírré tétetik, miszerint a toriszkai erdőgondnoksághoz tartozó erdő
ségeiben, nevezetesen annak A. üzemosztályában a f. évi június
havában dühöngő viharok által döntött, szétszórtan fekvő, mintegy
1500 darab 20—60 cm alsó átmérőjű jegenye- és lúczfenyő szálfa
Írásbeli zárt ajánlatok utján a városi képviselő testület jóváhagyásá
nak fenntartása mellett eladatik.
Venni szándékozók felhivatnak, hogy ez iránybani írásbeli zárt
ajánlatukat, a tömör köbméterért fizetni szándékolt árnak kitüntetése
mellett, 10°/ óvadékkal együtt f. évi októberhó 15-éig a városi pol
gármesteri hivatalhoz nyújtsák be.
Az eladási feltételek a szerződéskötésnél lesznek megállapitandók.
0

Fleischhakker,

Szőnyi,

főjegyző.

-

polgármester.

Erdőbecslök kerestetnek.
Méltóságos gróf E s t e r h á z y Móricz cs. kir. kamarás ur
Veszprémmegyében fekvő pápa-ugodi hitbizományi uradalmának 20 000
catastralis hold szálas erdejében a végleges erdőiizem három év alatt
megállapítandó lévén, felhivatnak azon erdő taxatorok, kik ezen a
bakonyi hegyvidéken, de legnagyobb részben egy tagban fekvő erdő
ségekben az üzemterv megállapítására szolgáló taxationalis munkála
tokat teljesíteni vállalkoznak, hogy szakképzettségeket igazolólag fel
szerelt ajánlataikat f. évi október 15-ig alulirt hivatalhoz Pápára
czimezve adják be.
Az ajánlat beadását megelőzőleg tett megkeresésre felvilágosítás
készséggel adatik, s a munkálat november 1-től megkezdhető leend.
Pápa, 1884. szeptember 11.
Uradalmi felügyelőség.

Arlejtési hirdetmény.
33.412. szám. A m. kir. távirdaigazgatás 1885. évi 19.086 drb
67a m, 14.256 drb 8 m, és 138 drb 10 m hosszú távirdaoszlop
szükségletét Írásbeli ajánlatok alapján kívánván beszerezni, felhivatnak
mindazok, kik a 112 külön lerakó helyen átadandó fentebbi oszlop
mennyiség egy vagy több részletének szállítására vállalkozni óhajta
nak, hogy az előirt módon felszerelt Írásbeli ajánlataikat legkésőbben
f. évi október 15-én déli 12 óráig a közmunka és közlekedésügyi ni.
kir. ministerium V. (távirdai) szakosztályához (Budapest, Mária-Valeriautcza, 11. szám) vagy valamelyik m. kir. távirdaigazgatósághoz
nyújtsák be.
A pályázati feltételeket, valamint az egyes rakhelyek megneve
zését és az ezeken átadandó oszlopok mennyiségét tartalmazó kimu
tatás, a fentirt szakosztálynál, továbbá a budapesti, temesvári, debreczeni és zágrábi m. kir. távirdaigazgatóságoknál, a rendes hivatalos
órák alatt megtekinthető.
Budapest, 1884. szeptember 23-án.
A m. Jcir. közmunka- és közlekedési ministerium.
(Utánnyomat nem dijaztatik).

Pályázat.
4132. szám. Az alulirt m. kir. erdő igazgatóság kerületében egy
erdészi állomásra, az állományszerü illetményekkel és 4 0 0 frt bizto
síték 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 testalkatukat,
különösen jó látó-, beszélő és hallóképességüket kincstári erdészeti
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal, valamint életkoruk- és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban
és Írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt
kérvényeket folyó évi októberhó 30-ig az alulirt erdőigazgatóságnál
nyújtsák be. — Kolozsvárt, 1884. szeptemberhó 28-án.
M. kir. erdőigazgatóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

