
HMeto-ielllet az „Erdészeti Lapok" 1880. éri L MM. 

Tűzifa eladás. 
8553. sz. A szomolnoki m. kir. erdőhivatalhoz tartozó 

óvizi és szomolnoki pagonyokban tiz éven át évenként 58.000 
ürköbméter fenyő-, bükk- és tölgy tűzi- és szénfa tövön az erdőben 
írásbeli ajánlatok utján folyó évi februárhó 26-ig fog eladatni. 

A bánatpénzzel ellátott ajánlatok a kitett határnap déli 
12 (tizenkét) óráig a szomolnoki m. kir. erdőhivatalnál benyúj
tandók és határozottan kiteendő, hogy az ajánlattevő az árverés 
s szerződési feltételeket ismeri s azoknak magát feltétlenül aláveti. 

A feltételek az alulirt m. kir. jószágigazgatóságnál és a 
szomolnoki m. kir. erdőhivatalnál megtekinthetők. 

Beszterczebányán, 1880. évi januárhó 4-én. 
M. kir. jószágigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

P á l y á z a t . 
3101. sz. Az alulirt hivatal kerületében egy Il-od, 

illetőleg előléptetés utján egy Ill-ad osztályú m. kir. erdő
gyakornoki állomás jutván üresedésbe, ennek betöltésére ezen
nel pályázat nyittatik. 

A Il-od osztályú állomás 450, a Ill-ad osztályú pedig 
360 frt évi segélydijjal van egybekötve. 

Kellékek : a selmeczbányai vagy hasonrangu erdőakadémia 
végzése, a magyar nyelvnek szóban és írásban való birása, és 
a Il-od osztályú állomás elnyeréséhez azonfelül az erdészeti 
államvizsgának letétele. 

A kellően felszerelt folyamodványok az alulirt hivatalhoz 
bezárólag 1880. évi januárhó utolsó napjáig beküldendők. 

Ungvártt, 1879. évi deczemberhó 16. 
M. kir. főerdőhivatal. 



P á l y á z a t o k . 
7518. sz. Az alulirt m. kir. jószágigazgatóság kerüle

tében egy 111-ad osztályú, évi 360 frtnyi segélydijjal járó erdő
gyakornoki állomás betöltendő. 

Ennek folytán felhivatnak ezen állomásért folyamodók, mi 
szerint valamely felsőbb erdészeti tanintézetnek sikeres bevég
zéséről szóló bizonyitványnyal, életkorukat kimutató, valamint 
a magyar nyelvnek tökéletes birását tanúsító okmányokkal felsze
relt kérvényeiket, 1880-ik évi januárhó 31-ig ezen jószágigazga
tóságnál nyújtsák be. 

Pécskán, 1879. évi deczember 20-án. 
Az aradi m. kir. jószágigazgatóság. 

3113. sz. Alulirt hivatal kerületében üresedésbe jött egy 
Il-od és egy 111-ad osztályú erdővédi, nemkülönben egy erdő-
suhanczi, és illetőleg előléptetés esetén három erdősuhanczi 
állomás. 

A Il-od osztályú erdővédi állomással 250 frt, a Ill-ad osz
tályúval 200 frt, az erdősuhanczival 180 frt évi fizetés, 
valamennyivel szabad lakás, vagy ennek hiányában a szabály
szerű lakpénz, az erdővédi állomással ezenfelül évi 27 ürmé-
ter bükkhasáb tüzifailletmény és 2 kat. hold terményföld hasz
nálata van összekötve. 

Ezen állomásokra pályázhat mindenki, a ki erős és egész
séges testalkattal bir, még a 40-ik életévet el nem érte, a ma
gyar és ezenfelül valamely szláv nyelvet szóban és Írásban bir, 
és a négy számvitelben jártas. Az erdővédi állomás elnyerésé
hez továbbá feltétlenül szükséges, hogy pályázó az erdőőri szak
vizsgát sikerrel letette légyen. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hegy kellően okmányolt 
folyamodványaikat a jövő 1880. évi januárhó végéig ezen hiva
talhoz beküldjék. 

Ungvárit, 1879. évi deczember 16-án. 
M. kir. főerdőhivatal. 




