
Hirflető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1889. évi II. füzetéhez. 
1 9 " A z „Erdészet i Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért 

a lap i rányával 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 számittatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászoknak, 

tiszteknek 
és másoknak. 

Revolverek, fegyve-
P rek, vadászati esz

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

Bécs, Ottakring 
Festgassa 11/13. GASSER LIPÓT L

R 

Koulmarkt 8. 
fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 

szállíttatnak. 
Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

H i r d e t m é n y . 
Erdészi, alerdészi, esetleg fővadászi állást keres egy 26 éves, 

róm. kath. vallású fiatal ember, kiszolgált katona altiszt, ép, erős 
testalkatú, szép gyakorlati bizonyítványokkal, azonkivül beszéli a 
magyar, német, román és szláv nyelveket — írásban is — tökéle
tesen, az erdőőri szakvizsgát jó eredménnyel letette, a vadászat, 
rajzolás és számvitelben is jártas, jelenleg egy faüzlet (fürészgyárnál 
van alkalmazásban, a külső technikai munkálatoknál). Szives ajánlatok 
„ E r d é s z " czim alatt e lapok kiadó hivatalához kéretnek. 
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TILLER MÓR és TESTVÉRE 
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir. 

hadsereg szállítói 

Budapesten, Károly-laktanya. 
K i m e r í t ő á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a k ü l d ü n k . 

Mindennemű 

erolszti és katonai nommlia, vaüász- és cirill* 
legjutányosabb árak mellett megrendelhető 

R O S E N T H A L H . - n á l 
az „arany sisak"-hoz. 

A m. kár. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója. 

B u d a p e s t , 
H a a s - f é l e p a l o t a , G i z e l l a - t é r 1. s z á m . 



P á l y á z a t o k . 
192. szám. Az alulirt m. kir. főerdőhivatal kerületében egy 

I-ső, esetleg egy Il-od osztályú erdőgyakornoki állomás, az állo-
mánsyzerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-ban 
követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kívánók pedig szonkivül erős- és ép testalkatukat, különösen 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, me
gyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1889. évi már
czius hó 15-éig az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Ungvárott, 1889. évi január hó 31-én. 
M. kir főerdőhivatal. 

419. szám. Az alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében hat IV-ed 
osztályú erdőőri, egy IV-ed osztályú raktárőri, továbbá egy 11-od osz
tályú és két III-ad oszt. erdőlegényi állományszerü fizetés és illetmé
nyekkel javadalmazott állomás betöltésére ezennel pályázat nyittatik. 

Az erdőőri állomásokra pályázók felhívatnak, miszerint az 1879. 
évi XXXI-ik tv.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, az állam-
szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép 
testi alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket 
kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelv
nek szóban és írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal 
felszerelt kérvényeiket folyó évi márczius hó 17-éig az alulirt m. kir. 
erdőhivatalhoz nyújtsák be; megjegyeztetvén, hogy az erdőlegényi 
állomásokra pályázók nőtleu állapotukat is okmányokkal tartoznak 
igazolni. -— Apatinban, 1889. február hó 3-án. 

M. kir. erdőhivatal. 



688. szám. Ezen főerdőhivatal kerületében egy II. osztályú 
erdőőri állomásra 300 frt évi bérrel, előléptetés esetében egy III. vagy 
IV. osztályú erdőőri állomásra 250, illetőleg 200 frt évi bérrel, továbbá 
egy IV. osztályú faraktárőri állomásra 200 frt évi bérrel, esetleg 
két I., illetőleg II. vagy III. osztályú erdőlegényi állomásra 200, 180, 
illetőleg 150 frt évi bérrel s egyéb állományszerü illetményekkel 
pályázat nyittatik. 

Az erdőőri és faraktárőri állomásra pályázók felhivatnak, misze
rint az 1879. évi XXXI. tv.-czikk 37. §-ban felsorolt kellékeket, 
azonkívül valamennyi, az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni 
kívánók ép- és erős testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és 
hallóképességüket 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 és sajátkezüleg irt kérvényeiket f. évi már
czius hó végéig az alulirt főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Lippán, 1889. február 15. 
M. kir. főerdőhivatal. 

977. szám. Két IV-ed oszt. erdőőri állomásra 200 és két Ill-ad 
osztályú erdőlegényi állomásra 150 frt évi bérrel s egyéb állomány
szerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint ép, erős testalkatukat, különö
sen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes 
birását igazoló okmányokkal felszerelt sajátkezüleg irt kérvényeiket 
folyó évi április 14-ig ezen erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Az erdőőri állomásokért folyamodók az erdőőri szakvizsga leté
telét is igazolni tartoznak. 

Beszterczebányán, 1889. évi február 17-én. 
M. kir. erdőigazgatóság. 

(Utánuyomat nem dijaztatik.) 



860. Az alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében egy másod 
és egy harmad osztályú, előléptetés esetén két harmad, illetve két 
negyed osztályú erdőőri állomásra az állomány szerinti illetményekkel, 
ezennel pályázat nyittatik. 

A pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. évi XXX. tv.-czikk 
37. §-ban előirt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók pedig, ezenkívül erős- és ép testalkotásukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallókópességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyítvánnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tökéletes bírását, valamint a számadásbani kellő jártas
ságot igazoló okmányokkal felszerelt sajátkezüleg irt kérvényeiket, 
folyó évi márczius hó 15-ik napjáig az alulírott m. k. erdőhivatalhoz 
nyújtsák be. — Soóvárott, 1889. évi február hó 21-én. 

M. kir. erdőhivatal. 

823. sz./330. A. II. Az 1890., 1891. és 1892. években szük
séges felépítményi tölgyfák szállításának biztosítása czéljából ezennel 
pályázatot hirdetünk. 

Az erre vonatkozó lepecsételt és 50 kros bélyeggel ellátott 
ajánlatok a borítékon e fölirettal : 

„ A j á n l a t 823/330. A. II. ex. 1889. s z á m h o z , " 
legkésőbb f. évi márczius 20-án déli 12 óráig titkárságunknál (Buda
pesten, Mária Valéria-utcza, 11. sz.) bérmentve benyújtandók. 

A benyújtandó ajánlatban a szélső és közbenső talpfákra, az 
egységár darabonként, a váltótalpfára pedig m 3-enként bérmentesen, 
állomásunk bármelyikére értve teendő ki. 

Az ajánlattal egyidejűleg budapesti főpénztárunknál bánatpénz 
gyanánt 8000 frt készpénzben, vagy óvatékképes értékpapírokban 
teendő le. 

Elkésve vagy bánatpénz nélkül beérkezett ajánlatok, nemkülön
ben olyanok, melyek hiányosan vannak kiállítva, tekintetbe nem 
vétetnek. 

A kassa-oderbergi vasút igazgatósága fenntartja magának hatá
rozottan a jogot, hogy az ajánlók között, minden tekintet nélkül az 
árra és feltételekre, szabadon választhasson. 



Az általános és különleges szállítási feltételek, továbbá az aján
lattételhez okvetlenül felhasználandó ajánlati űrlap budapesti anyag
szer-kezelésünknél 60 kr lefizetése mellett megszerezhetők. 

Budapest. 1889. február 11. 
Az ügyvivő igazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

369. szám. Az alulirt m. kir. főerdőhivatal részéről két I-ső 
osztályú erdőgyakornoki állomásra ezennel 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 írás
ban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeket 
1889. évi márczius hó 2-áig az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál nyújt
sák be. — Liptó-Ujvárt, 1889. február 2-án. 

M. kir. főerdőhivatal. 

365. sz. Az alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében egy Il-od 
osztályú erdészi állomásra, az állományszerü illetményekkel és 400 frt 
készpénzbiztositék letételének kötelezettségével pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I-ső tv.-czikk 
12. §-ában előirt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatába 
újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- 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
nattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1889. 
évi márczius hó 15-éig az alulírott erdőhivatalnál nyújtsák be. 

Gödöllőn, 1889. évi február 15-én. 
M. kir. erdőhivatal. 



529. szám. Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében rend
szeresített egy I-ső osztályú, előléptetés esetén egy Il-od osztályú 
erdőgyakoruoki állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. tv.-czikk 12-ik 
§-ában előirt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba újon
nan belépni óhajtók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, külö
nösen jó látó-, halló- és beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitvány-
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
1889. évi márczius hó végéig alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtsák be. — Lúgoson, 1889. február 5-én. 

M. kir. erdőigazgatóság. 

1311. szám. Az alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében 
két I-ső osztályú erdészi és előléptetés esetében egy Il-od osztályú 
erdészi állomásra, az állományszerü illetményekkel és 467 frt, illetőleg 
400 frt készpénz biztosíték letételének kötelezettségével, pályázat 
nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883-ik évi I. tv.-czikk 
12. §-ában előirt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- ép testalkatukat, kü
lönösen 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 bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket, 1889. évi márczius hó 30-ig az alulírott erdnigazgatóságnál 
nyújtsák be. — M.-Szigeten, 1889. február 23-án. 

M. kir. erdőigazgatóság. 
(Utánuyomat nem dijaztatik.) 



Árverési hirdetmények. 
1118. szám. A máramaros-szigeti m. kir. erdőigazgatósághoz 

tartozó bocskói m. kir. erdőgondnokság „A" tizemosztály 1-ső osz
tagában (Dubrova) mellékállabot képező visszahagyott magfák, melyből 
5884 darab törzs tölgy haszon-, hasáb-, dorong- és galyfa 18.000 
m3-re; továbbá 1090 darab törzs bükk hasáb-, dorong- és galyfa 
2775 m 3-re becsültetett: folyó év márczius hó 6-ik napján a mára
maros-szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál nyilvános Írásbeli verseny
tárgyalás utján el fognak adatni, miről vállalkozók azon megjegy
zéssel értesíttetnek, hogy szabályszerű ajánlataikat a megfelelő 10°/ 0 

bánatpénzzel ellátva, a mondott napon délelőtti 11 óráig az alulirt 
erdőigazgatóságnál benyújthatják, hol egyúttal az árverési feltételek 
is megtekinthetők. — Máramaros-Szigeten, 1889. évi február 17-én. 

M. kir. erdőigasgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

726. sz. A jaádi járás főszolgabirája részéről ezennel közhírré 
tétetik, hogy Nagy-Demeter község tulajdonát képező, úgynevezett 
„Ruhhamm" erdőrészben a tekintetes közigazgatási erdőrendészeti 
bizottságának mult évi deczember 12-én 3656. szám alatt kelt ren
deletével 1888/9. évi-e engedélyezett a 3. és 17. határpontok közt 
létező területen találtató, összesen 976.218 ms-t tevő és 2069 frt 
57 krra becsült 2397 darab tölgyfa törzs együtt egy vállalkozó
nak, vagy pedig a becsülési jegyzőkönyvben csoportosított 24 kisebb 
részletekben 1889. évi márczius hó 4-éu d. e. 9 órakor Nagy-
Demeter község irodájában a legtöbbet Ígérőnek nyilvános árverés 
utján el fog adatni. 

A venni, illetve árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási 
árnak 10% bánatpénzt az árverező biztosnak letenni, az árverezés 
csakis szóbeli, mindazonáltal a kellő bánatpénzzel ellátott zárt aján
latok is elfogadtatnak, a melyekben azonban világosan kimondandó, 
hogy az árverezési feltételeket teljesen ismeri. A többi árverezési fel
tételek alulirt hivatalnál a rendes hivatalos órák alatt betekinthetek. 

Beszterczén, 1889. évi február hó 15-én. 
A jaádi járás szolgábirája. 



Sáros vármegye alsó-tárczai járásban fekvő, Xémet-Soóvár köz
ség volt úrbéres közbh'tokosság tulajdonát képező erdőben üzemter-
vjleg átmeneti kihasználásra tervezett 2500 drb 30—50 cm mellmag. 
vastag tölgy törzs eladása iránt az üzemtervnek a nagyméltóságú 
földmivelési m. kir. ministerium által leendő jóváhagyása reményében 
folyó évi márczius hó 15-én nyilvános Írásbeli ajánlati versenytár
gyalás megtartatni fog. 

Kikiáltási ár törzsenként négy (4) frt 25 kr. 
Venni szándékozók felhivatnak, miszerint a fentjelzett napig 

délelőtti 9 óráig egyezer egyszáz (1100) frt bánatpénzzel ellátott 
szabályszerű Írásbeli ajánlataikat, melyekben kiteendő, hogy versenyző 
az eladási feltételeket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, 
beküldeni szíveskedjenek; megjegyeztetik, hogy később beérkező, 
valamint utóajánlatok is tekintetbe vétetni nem foguak. 

Az eladási feltételek a község házánál betekintés végett nyitva 
tartatnak. 

Xémet-Soóváron, 1889. évi február hó 21-én. 
A közbirtokosság nevében. 

Kotunovics, . Paumer János, 
körjegzző. biró. 

869. szám. A diósgyőri koronauradalomhoz tartozó parasznyai 
m. kir. erdőgondnokság kerületében az üzemterv szerint áterdőlendő 
„A" üzemosztály I. vágássorozat 6 tag 1. osztagból (kishajtás nevü 
erdőrész), és a II. vágássorozat 12 tag 19 osztagból (Bogdántető 
nevü erdőrész), összesen 50, illetve 28 holdnyi területről kikerülő 
tölgy tőkesarjadékból nyerhető cserző kéreg alulírott erdőhivatal iroda
helyiségében folyó évi márczius hó 19-én nyilvános írásbeli árverés 
utján s felsőbb jóváhagyás fentortásával a legtöbbet ígérőnek, a 
hántott fa minden ürmétere után 85 (nyolczvanöt) krral megállapított 
kikiáltási ár mellett el fog adatni. 

Versenyezni óhajtók felhívatnak tehát, miszerint fent kitett 
napon délelőtt 11 óráig 100 (egy száz) frtnyi bánatpénzzel ellátott 
és szabály szerint kiállított zárt írásbeli ajánlataikat alulírott m. kir. 
erdőhivatal irodájába annál is inkább beterjeszteni el ne mulaszszák, 
mivel utóajánlatok el nem fogadtatnak. 



Az árverési feltételek alulírott erdőhivatal és a parasznyai erdő
gondnokság, valamint a miskolczi kincstári faraktárgondnokság iro
dájában bármikor megtekinthetők. 

Soóvárott. 1889. évi február hó 23-án. 
M. kir. erdöhivatal. 

1397. szám. Ministeri engedély alapján a nagy-lucskai úrbéres 
közönség erdejében 65 6 / . kat. hold területen levő 950 drb, részben 
tűzi, részben haszonfa állomány folyó évi márczius hó 26. és következő 
napjain darabonként külön-külön a helyszinén nyilvános árverésen 
készpénzfizetés mellett el fog adatni. 

Miről az árverelni szándékozók oly hozzáadással értesíttetnek, 
hogy az árverési feltételek alantirt főszolgabírónál megtekinthetők. 

Munkács, 1889. február 25-én. Kabuna Sándor, 
főszolgabíró. 

Erdőtiszti állomás kerestetik. 
Egy erdőtiszt, ki nagyobb és belterjes erdőgazdaságoknál szerzett 

20 évi praxist és jó bizonyítványokat képes felmutatni, az erdő rend
szeres és törvényszerű kezelésén kivül erdőrendezési munkálatok önálló 
vezetésében is jártas, születésénél fogva is magyar, 42 éves, erős 
testalkatú, beszél és ir magyarul, németül és szlávul, illetve tótul: az 
erdőtörvény életbelépte óta, annak visszaható ereje miatt a 17-ik 
§. alá tartozó erdőbirtokosoknál sem előléptetés, sem fizetésjavitásra 
nem számithatván, magánosoknál alkalmazást keres. 

Ilyetén gyakorlott erdőtisztet alkalmazni kivánó magán erdő
tulajdonosoknak az illető czimet megadja e lapok kiadó hivatala. 

H i r d e t m é n y . 
Az „Erdészeti Lapok"-nak 1868. és 1869-ik évi egy-egy folyama, 

továbbá az 1873—1888-ig terjedő 16 évfolyama, összesen tehát 18 
évfolyama, teljes számú példányokkal eladó. Ajánlatok e lapok kiadó
hivatalához intézendők. 



P á l y á z a t o k . 
237. szám. Az üresedésben lévő hevesmegyei járási erdőtiszti 

állomás a hevesmegyei közigazgatási erdészeti bizottságnak folyó évi 
12. számú határozata alapján pályázat utján fog betöltetni. 

Ezen állomással összesen évi 1210 frtnyi javadalmazás van 
egybekötve, melyben foglaltatik a fizetés, lakpénz, utazási és iroda
átalány. 

A járási erdőtiszt köteles a megyebeli volt úrbéri stb. erdőknek 
kezelésén kivül a még eddig el nem készített rendszeres gazdasági 
üzemterveket szerkeszteni, esetleg a beterjesztett, de el nem fogadott 
terveket átdolgozni, valamint a legközelebbi jövőben kezdetét vevő 
revisionalis munkálatokat díjtalanul elvégezni. 

Pályázni kívánók tartoznak feddhetlen előéletet, magyar honos
ságot, az erdészeti akadémiai tanfolyam bevégzését, az erdészeti 
államvizsgának belföldön történt letételét és az erdőrendezésben való 
jártasságot okmányilag igazolni. 

Az ekként felszerelt folyamodványok Hevesmegye közigazgatási 
erdészeti bizottságához czimezve, ezen pályázati hirdetmény közzé
tétele napjától számítandó négy hét alatt, alulirt kir. erdőfelügyelő
höz benyújtandók. 

Miskolcz, 1889. évi márczius 9-én. 
Véssey Ferencz, 
k. erdőfelügyelő. 

1380. sz. Ezen erdőigazgatóság kerületében megüresedett két 
erdészjelölti, három I., előléptetés esetében négy Il-od osztályú erdő
gyakornoki állomásra pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. tv.-cz. 12. §-ban 
követelt szakképzettséget, az állami erdészet szolgálatába újonnan 
belépni kívánók pedig azonkívül erős, ép testalkatukat, különösen jó 
látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, vala
mint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 

ERDÉSZETI LAPOK. H 



továbbá a magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket f. évi április 15-ig alul-
irott hivatalnál nyújtsák be. 

Beszterczebánya, 1889. évi márczius 10-én. 
M. kir. erdöigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Jelenik Venczel erdész Wilimowitz-ban (Posta Blansko-Jedowitz, 
Morvaország), elvállal mindenféle a vadászat- és hidászat körébe 
tartozó háló készítést, solid munkát nyújt, lehető mérsékelt árak 
mellett. 



Függelék a „Hirdető melléklethez11. 

Hirdetmény a folyó 1889. évi tavaszán megtartandó 
erdészeti államvizsga tárgyában. 

13.158/111. sz. A tavaszi erdészeti államvizsga f. évi április hó 
25-én és az erre következő napokon a fennálló szabályzat értel
mében, Budapesten, az Országos Erdészeti Egyesület székházában, 
délelőtti 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhívatnak, hogy a vizsga letehetésére 
nyert engedélyt, a vizsga kezdete előtt, a bizottság elnökének be
mutassák. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. 

ministerium. 

P á l y á z a t . 
942. sz. Az alulirt erdőhivatal kerületében egy Il-od oszt., elő

léptetés esetén egy III-ad oszt. főerdőőri, esetleg egy I., II., III., 
IV. osztályú erdőőri, vagy I., II., III. osztályú erdőlegényi állomásra, 
a melyekkel a szabályszerű illetmények vannak egybekötve, pályázat 
nyittatik. 

Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, miszerint az 1879. 
évi XXXI. tv.-czikk 37. §-ban felsorolt kellékeket, s az államerdészeti 
szolgálatba újonnan belépni kívánók ezenfelül ép, erős testalkatukat, 
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári orvos, megyei főorvos, 
vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá 
a hivatalos nyelvnek szóban és írásban való bírását igazoló okmány
nyal felszerelt kérvényeiket f. évi április hó 15-ig az alulirt erdő
hivatalnál nyújtsák be. 

Orsován, 1889. márczius 12-én. 
M. kir. erdöhivatal. 



Faeladási hirdetmény. 
1 0 1 0 . szám. Az alulirt kir. erdőigazgatóság részéről közhírré 

tétetik, hogy Szolnok-Üobokamegyében a Kissomkut határán fekvő 
kincstári erdőnek 86 hold területén tiz évi vágásokban találtató, 
s mintegy 2773 m 3-ra becsült tölgy haszonfa, 7284 m 3 vegyes basái) 
és 2275 w 3 ág- és galyfakészlet tövön az erdőben 17.163 frt 56 kr 
kikiáltási áron felül az alulirt kir. erdőigazgatóságnál az 1889. évi 
április hó 2-áu Írásbeli zárt ajánlattal egybekötött nyilvános verseny
zésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

Felhívatnak e szerint vásárolni szándékozók, miszerint a kikiál
tási ár tiz százalékának ( 1 0 7 0 ) csatolása mellett írásbeli zárt aján
lataikat, melyben határozottan kinyilvánítandó, hogy árverezési és az 
erdőigazgatóságnál a hivatalos órákban megtekinthető szerződési fel
tételeket jól ismeri, s magát azoknak aláveti, a fenn kitűzött ápril hó 
2-án délelőtti 11 óráig ezen kir. erdőigazgatóság elnökségéhez annál 
inkább nyújtsák be, minthogy a netalán később érkező ajánlatok nem 
fognak tekintetbe vétetni. 

Kolozsvárit, 1889. márczius hó 13-án. 
M. Jcir. erdőigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

H i r d e t m é n y . 
Nagy-Csür szeben-megyei község „Pfarreswald" nevü erdejéből 

36. i kat. hold fiatal 38 éves tölgyest f. évi márczius 23-ikán délelőtt 
10 órakor árverés utján eladni szándékozik. 

A közelebbi feltételek felől a községi irodában lehet felvilágo
sítást szerezni. 

Az árverésen résztvevők bánatpénz fejében 200 forintot tartoz
nak letenni. 

Nagy-Csür (Grossscheuern) 1889. márczius 12. 
A községi elöljáróság. 
Gross Lukács, s. k„ 

biró. 


