Hiröető-mellélclet az „Erflészeti Lapot" 1884. évi I. M M .
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronként jiegyven
(40) krajczár, az erre következő busz (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.

Fontos utazók
nak, vadászoknak
tiszteknek
és másoknak.
Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz
közök,
különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek
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I. Kohlmarkt 8.

által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.

Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Vadászatbérlés.
Valaki óhajtaná egy nagyobb erdőterületen a vadászatot nagy
vadra bérbe venni. E nembeli ajánlatok jelen lap kiadó hivatala által
M . K . betűk alatt fogadtatnak el.
(3—3)
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Hirdetmény.
Mindennemű

erdiszti és katonai vsmét, vaflász- és civil*
legjutányosabb árak mellett megrendelhető

ROSENTHAL
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az „arany sisak"-hoz.
A m. kir. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója.
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gositással a titkári hivatal szolgái.

Pályázatok.
Az egri érseki uradalom solymosi főerdőgondnokságánál egy fővadászi állomásra ezennel pályázat nyittatik, mely állomással következő
járulékok vannak összetve :
225 frt készpénz fizetés, 4 hkl. tiszta buza, 15 hkl rozs, 7 hkl.
árpa, 15 hkl. zab, 3 hold föld, 35 ürméter tűzifa, 2 tehén, 2 borjú
és 8 sertés nyári tartás.
Pályázóktól megkivántatik, hogy a) feddhetlen életűek, b) éle
tüknek 24-ik évét betöltötték és c) az erdőőri szakvizsgát jó siker
rel kiáltották.
Kellően felszerelt és sajátkezüleg irt folyamodványaikat az egri
érseki uradalom erdőhivatalához Felső-Tárkányon, u. p. Eger, leg
később f. év februárhó 20-ig benyújtandók.
Kelt Baktán, 1884. évi januárhó 8-án.
Kern György,
érsk. kerületi erdész.

ü. sz. A nagyalmási róm. kath. ösztöndíj alapítványi uradalmi bir
tokhoz tartozó, mintegy 7500 hold erdőség kezelése és gondozása czélból
egy erdészeti állomásra 800 frt készpénz fizetés, s z a b a d s z á l l á s ,
3 h o l d k e r t és 40 ürköbméter tűzifailletmény kiszolgáltatása és
egy próbaév föntartása mellett, ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázni kívánók erdészeti ovlevéllel s esetleg eddigi szolgála
taikat igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványaikat f o l y ó é v i
f e b r u á r h ó 18-áig Kolozsvárit az erdélyi róm. kath. status igazgató
tanácsának — beltorda-utcza, 10. sz. alatt — nyújthatják be.
Kolozsvárit, 1884. januárhó 4-én.
Páll Sándor,
Filher Fleh,
alelnök.

titkár.

Hontvármegye közigazgatási bizottsága által közhírré tétetik,
miszerint a megye németi erdőjárásba osztott községi, közbirtokos
sági, volt úrbéres, valamint egyházi, lelkészi és tanítói erdők szak
szerű kezelése s a gazdasági üzemtervek elkészítése czéljából rend
szeresített s folyó év deczember hó 31-én megüresedett erdőtiszti
állomás pályázat utján betöltetni fog.
Az erdőtiszt székhelye Németi mezőváros.
Az állomással egybekötött javadalmazás : készpénz, lakbér, va
lamint irodai- és uti átalány czimén összesen évenként 1200 frt.
A pályázni kívánók következőket tartoznak okmányilag beigazolni :
a) fedhetlen előélet,
b) magyarországi honosság,
c) erdőakadémiai tanfolyam teljes bevégzése,
d) az erdészeti államvizsgának belföldöm letétele, és
e) az erdőrendezésbeni jártasság.
Az ekként felszerelendő folyamodványok, jövő évi február hó
28-ik napjáig Hontmegye közigazgatási erdészeti bizottságára Ipoly
ságon czimezetten, beterjesztendők.
Később beérkező kérvények tekintetbe vétetni nem fognak.
Ipolyság, 1883. évi deczemberhó 18-án.
4748. sz. Alólirt erdőigazgatóság kebelében egy I-ső, vagy elő
léptetés esetében egy Il-od osztályú főerdészi állomásra, az állomásszerü illetményekkel és 666 frt, illetőleg 533 frt, biztosíték letételé
nek kötelezettségével pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §.
által követelt szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba újon
nan belépni kívánók pedig ezcnkivül erős és ép testalkatukat,
különösen látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket
1884. évi januárhó 31-ig az alólirott m. kir. erdőigazgatóságnál
nyújtsák be. — Lúgos, 1883. deczember 30-án.
M. kir. eráöigazgatóság.

41. szám. Ezen erdőigazgatóság kerületében 8, IV. osztályú
erdőőri, 200 frt évi bérrel és 4, III. osztályú erdőlegényi, 150 frt
évi bérrel s egyéb állományszerü illetményekkel javadalmazott állo
másra pályázat nyittatik.
Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879.
évi X X X I . t.-cz. 37. §. által követelt kellékeket, azonfelül valamenynyi az állam erdészeti szolgálatba ezen pályázat nyomán belépni
kívánók ép- és erős testalkatokat, különösen jó látó-, beszélő- és halló
képességüket, kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és ille
tőségükről tanúskodó anyakönyni kivonattal, továbbá a hivatalos ma
gyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását igazoló
okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi február végéig alulirt
hivatalnál nyújtsák be.
Beszterczebányán, 1884. január 4-én.
M. kir. erdöigasgatóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
125. szám. Az alólirt m. k. erdőigazgatóság területében 4 főerdőőri, 8 erdőőri, 5 faraktárőri és 14 erdőlegényi állomásra az
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.
A főerdőőri, erdőőri és faraktárőri állomásokra pályázók felhi
vatnak, miszerint az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában követelt
szakképzettségüket, valamennyi állomásra pályázók, kik az állami
erdészet szolgálatába újonnan belépni kivannak pedig, ezenkívül erős
és ép testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló-képességüket
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos által
kiállított bizonyítvánnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek
szóban és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felsze
relt kérvényeiket f o l y ó é v i f e b r u á r h ó 20-ig az alólirt m. k.
erdőigazgatósághoz nyújtsák be; megjegyeztetvén, hogy erdőlegényi
állomásokra pályázók kötelesek nőtlen állapotukat okmáuyokkal
igazolni. — Kolozsvárt, 1884. január 11-én.
Magyar kir. erdőigazgatóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

188. szám. Körmöcz sz. kir. és főbánya városánál a felső-turcseki Il-od osztályú erdészi állomás élethossziglan betöltendő lévén,
arra a következő feltételek mellett pályázat nyittatik:
Az állomással, melynek hivatalos székhelye a Turóczmegye
területén fekvő Felső-Turcsek község, 600 frt fizetés, 200 frt uti
átalány, szabad lakás és az erdész lakása, irodája s az interveniens
szoba fűtésére 42 ürköbméter bükk tűzifa járandóság van összekötve
— megjegyeztetvén, miszerint a tűzifa járandóság az illető erdőtisztnek
házhoz szállítva adatik át.
A megválasztandó erdész köteles a városi nyugdíjalaphoz a
szabályszerű illetékekkel hozzájárulni, mi által nyugdíj jogosult
ságot nyer.
Pályázók felhivatnak, hogy folyamodványukat az 1879 : X X X I .
t.-ezikk 36. szakaszában megszabott minősítés igazolására szolgáló
bizonyítványokkal, továbbá eddigi alkalmaztatásukról szóló okmányaik
kal, ugyszinte megfelelő egészségi állapotukat igazoló orvosi bizonyitványnyal és végül keresztlevéllel felszerelve, legkésőbb folyó évi
február hó végéig az alulirt városi tanácshoz nyújtsák be, megjegyez
tetvén, hogy pályázóktól a magyar és német nyelvnek teljes és lehe
tőleg a tót nyelvnek legalább szóbani ismerete megkívántatik.
Kelt Körmöczbányán, a városi tanácsnak 1884. évi január hó
9-én tartott üléséből.
Chabada József,
polgármester.

Árverési hirdetmény.
89. sz. Alólirott hivatal részéről közhírré tétetik, hogy az ung
vári kincstári uradalom tulajdonát képező, bükk butorlécz gyártásra
berendezett c s o r n a h o l o v a i fűrészgép és tartozékainak bérlete, és
az ezen fűrészgépnek üzemben tartásához szükséges bükk műszerfának
eladása iránt, az alólirott hivatalnál f. é v i f e b r u á r hó 4-én dél
előtti 11 órakor zárt ajánlati tárgyalás fog tartatni.
Az 50 krajczáros bélyeggel és 80 forint bánatpénzzel ellátandó
zárt írásbeli ajánlatban világosan kiteendő, hogy az ajánlattevő a
feltételeket ösmeri és magát azoknak mindenben aláveti.
Az árverési feltételek az alólirt hivatalnál, a szokásos hivatalos
órákban betekinthetők. — Ungvárit, 1884. évi januárhó 10-én.
A m. Jcir. föerdőhivatal.

