
Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1890. évi VII. füzetéhez. 

ipp" 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 számíttatnak. 

IKincstári és u r a d a l m i 

erdőtisztek és erdőőrök 
részére akár 

t e l j e s e g y e n r u h á k a t 

akár pedig 

e g y e s d a r a b o k a t 
valamint az 

egyeiiriiházathoz tartozó egyes részeket 
csak is v a l ó d i 

t a r t ó s m i n ő s é g b e n s z á l l í t j ó t á l l á s m e l l e t t 

T I L L E R M Ó R és T E S T V É R E 
osztrák cs. és kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir. 

hadsereg szállítói 

B u d a p e s t e n , K á r o l y - l a k t a n y a . 

K imer í tő ár jegyzéket k í v á n a t r a k ü l d ü n k . 
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Fontos utazók
nak, vadászok
nak, t i s z teknek 
és másoknak. 

Revolverek, fegy
verek, vadászati 

eszközök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű ezikkek 

BÉCS, Ottakring, P A C O F D I I Q Á T R a k t a r B Í C S > 
F e s t g a s s e 1 1 / 1 3 . U n ö O L n L  I  I U  I  I . K o h l m a r k t 8 

fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 
szállíttatnak. 

— Z Z Iilustrált árjegyzékek b é r m e n t v e és i n g y e n küldetnek, Z Z — 

Hántott fiizvesszö. 
Alulírott megvásárolni hajlandó bármily mennyiséyü hántott 

füzvess&ót. Ajánlatok az ár és mennyiség megjelölése mellett az 
Erdészeti Lapok kiadóhivatalához intczenclők. 

Pasch Ottó. 

Hirdetmények. 
Pöstyén kerületi erdőgondnokság által a folyó év őszén, 

vagy tavaszán erdősítésekhez 50—60.000 darab 2—3 éves csoportos 
tölgy (Quercus sessiliflora) csemete kerestetik megvételre. Szives 
ajánlatokat kérem az alulírott erdőgondnokhoz intézni. 

Galgócz, (Nyitra megye) 1890. év augusztus hó 5-én. 
Müller Henrik, 

járá si erdőgondnok. 

Egy szépen rajzoló, végzett erdőakademikus, lakás, teljes 
ellátás és havi 15 frt fizetés mellett alólirt járás i főerdésznél 
alkalmazást nyerhet . 

B . - H u n y a d , (Kolosmegye) 1890 aug. 5-én. 
Domokos Sándor. 



Faeladási hirdetés. 

j j i 

3199. sz. A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministe 
rium folyó évi 28583. 1/1 sz. intézménye alapján a Temes várme
gye dorgosi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó dorgosi (1. és I I . 
vágássorozat) és petirsi (111. vágássorozat) vágások üzemterv szo-
rinti négy (4) vagyis 1890—1893. évi fatömegének tövön való 
eladása iránt folyó évi szeptember hó 18-án délelőtti 10 órakor a 
dorgosi erdőgondnokság irodájában zárt írásbeli ajánlatokkal egybe
kötött nyilvános árverés fog tar tatni . 

Az üzemterv és megejtett becslés szerint négy év alatt kihasz
nálás alá kerül összesen : 
az I. vágássorozatban 7 1 5 7 . kat. holdon 15.388 tömör köbméter, 
a I I . „ r 3 6 : 3 4 „ „ 7.814 „ ,, 
a III . „ „ 6 3 . 7 8 „ „ 5.739 „ „ 

Kikiáltási á r a k : 
az I. vágássorozatra nézve 12.579 frt. 35 kr. 
a I I . „ „ „ 7.189 , 47 „ 
a I I I . „ „ 3.386 „ 71 „ 

Összesen . . 23.155 frt 53 kr. 

Venni szándékozók felkéretnek, hogy az árverésen személye
sen résztvenni, vagy szabályszerűen kiállított és a kikiáltási ár 
10°/ 0 -ának megfelelő bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlataikat a 
tárgyalás napjáig alalirt főerdőhivatalnál, vagy pedig a szóbeli 
árverés megkezdése előtt Dorgoson az árverelő bizottságnál benyúj
tani szíveskedjenek, hol az árverési és szerződési feltételek a hiva
talos órák alatt betekinthetők. 

Megjegyeztetik, hogy a megajánlott összeg számokkal és 
betűkkel tisztán kiírandó, valamint határozottan kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri s azoknak magát 
aláveti. 

Végül megjegyeztetik, hogy az ajánlat az összes, vagy min
den egyes vágássorozatra nézve külön is tehető, valamint, hogy 
utóajánlatok nem fognak elfogadtatni. 

Lippán, 1890. augusztus hó 7-én. 
Magy. kir. főerdöhivatal. 



Árverési hirdetmények. 

1348. sz. Alulirt hivatal ezennel közhírré teszi, hogy a f. évi mak-
koltatás és téli legeltetési jog a radvánczi és az ó-kemeneczi erdő
gondnokság területéhez tartozó erdőségekben alulirt föerdőhivatal 
irodájában f. év szeptember 9-én, — ellenben a turja-remetei erdő 
gondnoksághoz tartozó erdőségekre nézve szeptember 10-én, — 
a dubrinicsi erdőgondnokságra nézve szeptember 11-én, — a cser-
noholovai és sztavnai erdőgondnokságokra pedig szeptember 12-én 
az illető gondnokságok székhelyén, mindenkor a délelőtti órákban 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek bérbe fog adatni. 

Miről áryerelni szándékozók azzal értesíttetnek, hogy a kiki
áltási ár 10%-át tevő bánatpénzzel ellátott s kellően bélyegzett zárt 
írásbeli ajánlatok az árverés megkezdéséig szintén elfogadtatnak. 

Az érverési feltélek a hivatalos helyiségekben megtekint
hetők. 

Ungvárt t , 1890. évi augusztus hó 21 én. 
Utánnyomat nem dijjaztatik. 

M. kir. föerdőhivatal. 

Hirdetmény. 

Egy az erdészet terén já r tas és 18 évi gyakorlattal biró okle

veles erdész, ki mindazon kellékekkel bir, melyeket az 1879. év 

X X X I . t.-cz. 36. §-a előir, f. évi október hó 1-től mint városi, köz

ségi vagy pedig magánuradalomnál erdészi vagy főerdészi minő

ségben kivan alkalmaztatni. Megjegyeztetik, hogy kérvényező a 

magyar nyelven kivül a német nyelvet is birja szóban és Írásban, 

mig a tót, szerb és román nyelvet csakis szóban. 

Szíves ajánlatok „Főerdész" czitn alatt Ledénybe (Ilontmegye) 

kéretnek, honnan a bizonyítványok megküldetnek. 

Ledény, 1890. évi június 14-én. 
3—3 



1144 1 •!»(). Beél község erdejének 1888—1892, azaz öt évre 
terjedő 25 hold és 6500 frtra becsült, — továbbá Siád község 
erdejének 1885—1894, azaz tíz évre terjedő 24 hold 600 frtra 
becsült s üzemtervileg megállapított fordák szerinti részei nyilvá
nos árverésen eladatni határoztatván, árverés határidejéül a f. évi 
szeptember hó 19-ik napjának d. e. 9 órája a beéli főszolgabírói-
hivatalhoz kitüzetik. 

Árverési feltételek, az árverési határidő előtt és alkalmával 
előlegesen hivatalomnál megtekinthetők. 

Zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 
Beél, 1890. aug. 12-én. 

Szclle Károly, 
főszolgabíró. 

1278'890. jzői sz. Az alólirt községi elöljáróság részéről 
ezennel közhírré tétetik, miszerint a nagyméltóságú m. kir. föld
mivelésügyi ministeriumnak folyó évi j anuá r hó 29-ről 62412 
szám alatt kelt magas engedélyezése folytán Alsó-Moecs község 
tulajdonát képező Barbulet in nevü erdőrészből 2000 drb. luez és 
fenyőtörzs a felső-törcsvári körjegyzői irodában folyó évi szep
tember hó 10-én d. e. 10 órakor legtöbbet Ígérőnek nyilvános 
árverés utján eladatni fognak. 

Ezen famennyiség a vármegyei szakértő által 4349 köbmé
terben lett kiszámítva s annak ára köbméferenkint 1 frt 50 krban 
vagyis összesen 6523 frt 50 krban lett megállapítva. 

Venni szándékozók fel kéretnek, miszerint vagy ötven krajezá-
ros bélyeggel és 1 0 % bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatokat az 
árverezési nap d. e. 10 óráig az árverező biztos kezéhez nyújtsák 
be ; vagy pedig ezen határidő után megtar tandó szóbeli árverezés
nél részt venni szíveskedjenek. 

A közelebbi feltételek, ugy a fent irt körjegyzői irodában, mint 
pedig Alsó-Moecs község házánál a hivatalos órák alatt 
betekül thetők. 

Alsó-Moecsen, 1890. évi augusztus hó 4-én. 

A községi elöljáróság: 

Voiculescu Joan. llath 
b í r ó . j e g y z ő . 



5836/1890. K. J . sz. Alólirott felvidéki j á rás főszolgabirája 
által ezennel közhírré tétetik, miszerint Sarkad község tulajdonát 
képező erdejében a tekintetes megyei törvényhatósági bizottság 
által folyó évi 5 0 B / 2 7 8 7 K. J. számú határozatával 1000, azaz 
egy ezer darab technikai czélokra felhasználható tölgyfa eladása, 
a nevezett község javára , törzs vagyon beszerzése czéljából enge
délyeztetett. 

A fent jelzett 1000 darab tölgyfa nyilvános árverés utjáni 
eladására határnapul folyó évi szeptember hó 25-ik napjának d. e. 
10 órája Sarkad községébe, a községi biró házánál, ezennel azon 
megjegyzéssel tűzetik ki, miszerint az árverési föltételek a járási 
főszolgabíró hivatalos helyiségében ilosván, a hivatalos órákban 
bármikor megtekinthetők. 

Ilosván, 1890. angusztus hó 14-én. Pintér József, 
főszolgabíró. 

3587. sz. A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministe-
terium 1890. évi 70034 I . / l számú meghatalmazása alapján az alól
irt m. kir. erdőigazgatóság által közhírré tétetik, hogy a Fogaras-
vármegyében fekvő Felső-Porumbák és szerátai határokon a 
fogarasi m. kir. erdőgondnokság kezelése alá tartozó és üzemtervi-
leg az 1893. év végéig kihasználandó 115 katasztrális hold kincs
tári erdőben található s mintegy 12000 m 3 - re becsült fenyőépület 
és haszonfa tömeg katasztrális holdanként egyszázötvenhét (157) 
forint kikiáltási áron felül az alólirt kir. erdőigazgatóság hivatali 
helyiségébe, az 1390. évi szeptember hó 22-én délelőtt 12 óráig 
megtartandó zárt Írásbeli tárgyalás utján a legtöbbet Ígérőnek fel
sőbb jóváhagyás fentartása mellett el fog adatni. 

Felh ivatnak ennélfogva vásárolni szándékozók, miszerint Írás
beli zárt ajánlataikat, melyekhez a kikiáltási ár 10°/ 0 -a azaz (1805) 
egyezernyolezszázöt forintnyi bánatpénz csatolandó, s melyekben a 
megajánlandó összeg betűkkel és számokkal is kiírandó, annak 
kijelentésével, hogy az árverezési és szerződési feltételeket jól 
ismerik s azokat elfogadják — az 1890. évi szeptember hó 22-én 
délelőtt 10 óráig a jelzett erdőigazgatóság elnökségéhez annál 
inkább nyújtsák be, minthogy a későbben érkező vagy az árverési 
és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok 
nem fognak tekintetbe vétetni. 

Az árverési és szerződési feltételek ezen kir. erdőigazgatóságnál 
a hivatalos órákban megtekinthetők. 

Kolozsvárt, 1890. augusztus hó 22-én. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) M. kir. erdöigazgatóság. 



P á l y á z a t o k . 

A szarajevói műszaki középiskolánál az 1890/91. tanév kez

detével (idei október 1-ével) az építészeti szaknál egy, az erdészeti 

szaknál pedig két tanári állás betöltendő. 

Ezen állomásokhoz egyenkint 1000 forint évi fizetés, 200 frt. 

évi lakbér és 300 frt (osztrák értékben) működési pótlék van kötve. 

Az épitészeti tárgyak előadásával egybekötött tanári állomásra 

jelentkező pályázók, a műszaki főiskolának, az erdészeti szaknál 

betöltendő tanári állomásokért jelentkező pályázók pedig valamely 

felső erdészeti tanintézetnek sikerrel történt végzését tartoznak 

igazolni. 

Valamennyi pályázó által kimutatandó továbbá az, hogy meg

felelő időn át épitészeti, illetve erdészeti gyakorlati alkalmazásban 

állott. 

Ezen utóbbi esetre vonatkozólag megjegyeztetik, hogy elsőbb

ségre azon jelöltek számíthatnak, k i k igazolni képesek azt, hogy 

valamely erdészeti iskolánál tanársegédi minőségben kielégítő ered

ménynyel szolgáltak. 

Valamennyi pályázó által hitelesen igazolandó továbbá, hogy 

a bosznai tar tományi nyelvet (szerb vagy horvát) szóban vagy Írás

ban tökéletesen birja. 

Megjegyeztetik, hogy az ezennel pályázatra bocsátott állomá

s o k , esetleg végleges minőségben való kinevezés utján fognak betöl

tetni, s hogy a tanév 11 hónapra terjed ki. 

Az erre vonatkozó kellően felszerelt pályázati folyamodvá

nyok legkésőbb idei augusztus hó végéig az alólirt országos kor

mányhoz beküldendők. 

Szarajevó, 1890. évi júl ius hó 26-án. 

Bosznia és Herr.zegovina országos kormánya. 



vm 
3910 sz. Az alólirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében 

2 első osztályú főerdőőri, 
1 másod „ n 

5 első „ erdőőri, 
2 negyed „ „ és 
3 első „ erdőlegényi, — előléptetések esetén a 

megfelelő számú IV-ed oszt. erdőőri és erdőlegényi állomásokra az 
állományszerü il letményekkel ezennel pályázat nyittatik. 

A főerdőőri és erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, miszerint 
az 1879. évi XXXI . - ik t.-cz. 37.-ik §-ában követelt szakképzettségü
ke t ; — kik pedig az államerdészet szolgálatába újonnan belépni 
kivannak, — ezenkívül ép és erős testalkatukat , különösen jó látó 
beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal , továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
1890. évi szeptember hó 15-éig az alólirt m. kir. erdőigazgatóság
nál nyújtsák be. 

Lúgoson, 1890. évi augusztus hó 7-én. 
M. kir. erdöigazgatóság. 

Az Eszterházy herczegség tulajdonát képező Ozorai uradalom 
tamási főbérnökségénél f. év október hó l-ejétől egy főerdészi 
állás lévén üresedésben, melyre az itt felsorolt fizetés mellett pályá
zat hirdettetik. Evi fizetés készpénz 400 frt. Buza 16 mérő. Rozs 
24 mérő, árpa 6 mérő, 12 kat. hold körüli föld és kaszáló, 6 drb. 
öreg szarvas marha, 6 drb. borjú, 6 drb . öreg göbe sertés tar tha
tása, szabad lakás az úgynevezett tamási vadaskert i főerdészi lak
nál, a háztartáshoz szükséges fa. 

Pályázni óhajtók felszerelt kérvényüket alólirott főbérnökség-
hez f. év szeptember hó 5-éig tar toznak benyújtani, pályázóknak 
magyar állam polgárnak kell lenni, az erdőtörvény 36 §-nak meg
felelő minősitvénnyel kell birnia. 

Miklósvár, posta Tolna-Tamási , 1890. aug. 17-én. 

Tamási J'öbérnökség. 



T X 

4603 1890. Az alólirott kir. erdőigazgatóság kerületében meg
üresedett alább felsorolt állomások betöltése iránt ezennel pályázat 
nyittatik és ped ig : 

a) egy 800 frt évi készpénzfizetés és rendszeresitett mellék-
járandóságokkal javadalmazott kezelő főerdészi állomásra, illetve 

b) egy 700 frt készpénzfizetés és rendszeresitett mellékjáran
dóságokkal javadalmazott első osztályú erdészt ál lomásra; illetve 

c) négy 600 frt készpénzfizetés és rendszeresített mellékjáran
dóságokkal javadalmazott másod osztályú erdészi állomásokra, illetve 

d) két erdészjelölti állomásra 550 frt évi fizetéssel, illetve 
e) két első osztályú erdőgyakornoki állomásra 480 frt segély-

dijjal és végre 
/') három másod osztályú erdőgyakornoki állomásra 360 frt 

segélydijjal. 
Felhivatnak a pályázók, miszerint f. é. szeptember hó végéig 

ide benyújtandó folyamodványaikat a következő okmányokkal 
szereljék fel : 

1. keresztlevéllel; 
2. megyei fő, vagy honvédtörzsorvos által kiállítandó bizo-

nyitványnyal, melyben erős és ép testalkatuk, különösen pedig jó 
halló és beszélő képességük bizonyittatik 

3. érettségi bizonyítvánnyal, 
4. a selmeczi erdészeti akadémiáról, vagy más hasonrangu 

erdészeti intézetről nyer t bizonyitványnval 
5. az a b c d és e alatt foglalt állomásokra pályázók 

államvizsgálati bizonyitványnyal; 
6. az a b c d állomásokra pályázók horvát nyelv ismere

tüket Írásban és szóban igazoló okmánynyal 
7. az e és / állomásokra pályázók horvát vagy más szláv 

nyelvi ismeretüket igazoló okmánnyal és 
8. igazolja be a pályázó, hogy tettleges hadkötelezettségének 

teljesen megfelelt. 

Megjegyeztetik, hogy a kinevezendő erdőgyakornokok csak 
az esetben számithatnak előléptetésre, ha az államvizsga letételén 
kivül a horvát nyelvi ismeretüket legalább annyira kibővítették, 
mint a mennyi a szolgálat ellátásához okvetlenül megkívántat ik. 

Zágrábban, 1890. július hó 22-én. A kir. erdőigazgatóság. 



2585. szám. Az alulirfc m. kir. erdőhivatal kerületében egy 
crdészjelölti állomásra évi 550 frt fizetéssel, továbbá három I-ső és 
három 11-ik oszt. erdőgyakornoki állomásra 480, illetve 360 frt 
évi segélydijjal ezennel pályázat nyit tat ik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I . t.-cz. 12. §-a 
által követelt szakképzettségüket , az államerdészet szolgálatába 
újonnan belépni kivánók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdé
szeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd-törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó 
anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szó
ban és írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felsze
relt kérvényeiket 1890. évi szeptember hó 30-ig az alulirt hivatal
nál nyújtsák be. 

Bustyaházán, 1890. év augusztus hó 11-én. 

M. kir. erdShivatal. 

1890. évi 2298. szám. Az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál 
betöltendő főerdészi és erdőrendezői állomásra 1000 frt évi fizetés 
és az állományszerü il letményekkel, valamint 667 frt biztosíték 
letételének kötelezettségével pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a 
által követelt szakképzettségüket, különösen pedig a vizépitészetben, 
erdőrendezósben és fogalmazásban való jár tasságukat , az állami 
erdészet szolgálatába újonnan belépni kivánók pedig ezenkívül 
erős- és ép testalkatukat , különösen jó látó, beszélő és halló 
képességüket, kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy hon
véd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk 
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes birását 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó év szeptember 
hó 20-áig az alulirt m. kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Liptó-Ujvárt , 1890. évi augusztus hó 6-án. 

Magy. kir. főerdShivatal. 



1429. sz. 1890. Alulírott m. kir. erdőhivatal kerületében 
üresedésben levő egy „erdészjolölti" előléptetés esetében egy „l-ső, 
esetleg I l-od osztályú erdőgyakornoki" á l lomásra a rendszeresitett 
fizetéssel, illetve sogélydijjal ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a 
ér telmében követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgá
latiján újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép test
alkatukat , különösen jó látó, beszélő és halló képességüket, kincs
tári 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 okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket 1890. évi szeptember 20-ig az alul
írott m. kir. crdőhivatalnál nyújtsák be. 

Gödöllőn, 1890. évi augusztus hó 5-én. 

M. kir. erdohivatal. 

1890. évi 2299. sz. Az alulírott m. kir. főerdőhivatal kerü
letében üresedésben levő egy erdészjelölti, előléptetés esetén egy 
I-ső, illetve egy I l -od osztályú erdőgyakornoki állomásra 550 frt 
évi fizetés, illetve 480 és 360 forint segélydijjal 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 halló képességüket, kincstári erdé
szeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó 
anyakönyvi kivonattal , továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szó
ban és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felsze
relt kérvényeiket folyó év szeptember hó 20-áig az alulírott m. 
kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Liptó-Ujvárt , i 890 . évi augusztus hó 6-án. 

M. kir. főerdőhivatal. 



xn 
936. köz. sz. Leibitz városánál megürült , és f. év deczember 

havában bekövetkezendő tisztújításig betöltendő erdészeti állomásra 
melylyel következő javadalmazás, u. m. 500 frt évi fizetés, szabad 
lakás, 7 0 0 D 0 kerti terület, 6 szekér szénára való kaszáló, 12 kö b ö 
zab, 12 öl kemény fa fuvar nélkül, három rakás szalma, 6 da rab 
marhára való szabad legelő, és fa eladásoknál ölenkint 10 krral 
számítandó törzspénzek, össze van kötve — pályázat nyittatik. 

Felhívatnak pályázók, miszerint 1879-ik évi 31 . t.-cz. 36 §-a 
értelmében képzettségüket igazoló okmánnyokkal felszerelt folyamo-
ványaikat f. év szeptember hó 1-éig Leibitz város tanácsánál nyújt
sák be, mivel később érkező folyamodványok figyelembe nem fog
nak vétetni. 

Kelt Leibitzon, 1890. augusztus hó 12-én. 
Roíh Emil. 

polgármester. 

792./1890. szám. Alólirt erdőhivatal kerületéhez tartozó nagy-
kőveresi alapítványi uradalmi bakóvári I l -od osztályú erdőőri állo
más betöltésére, a melylyel évi 250 forint készpénz fizetés, 17 
ürköbméter kemény dorongfa, 2 kat. hold földjárandóság és termé
szetbeni lakás lévén egybekötve, pályázat nyittatik. 

Pályázók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37-ik §-ában előirt erdő
őri szakképzettségüket, a közalapítványi szolgálatba újonnan belépni 
kivánók pedig azonkívül erős, ép testalkatukat , különösen jó látó, 
halló és beszélő képességüket megyei főorvos, vagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illető
ségeikről tanúskodó anyakönyvi kivonattal , továbbá a hivatalos 
magyarnyelvnek szóban és Írásban való tökéletes s a német és 
román nyelvnek bírását igazoló okmányokkal felszerelt és saját-
kezüleg irt kérvén) üket folyó évi október hó l-éig az alólirt erdő
hivatalnál nyújtsák be, megjegyeztetvén, hogy az 1873. évi I I t.-c. 
értelmében kiszolgált és igazolványnyal ellátott katonai altisztek, ha 
az erdőőri szakvizsga letételéről tanúskodó bizonyítványt felmutatni 
képesek elsőbbségben részesittetnek. 

Kelt Csákován, (Temes megye) 1890. évi augusztus hó 16-án. 
M. kir. közalapítványi erdőhivatal. 



2657. sz. A V I N K O Y C E I kir. főerdőhivatal számvivőségénél egy 

I I I . osztályú erdőszámtiszti állás 500 frt évi fizetés és 100 frt 

lakpénzzel üresedésbe jött , mely állomás betöltésére pályázat nyit

tatik. 

Pályázók felhivatnak, miszerint keresztlevéllel, végzett tanul

mányaika t s államszámviteli vizsgájukat igazoló okmányokkal fel

szerelt folyamodványaikat folyó év szeptember hó végéig alolirott 

kir. főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Továbbá felhivatnak pályázók, miszerint a magyar és horvát 

nyelv ismeretét igazolják, valamint azt is, hogy katonakötelezett

ségüknek eleget tettek. 

Kelt Yinkovcén, 1890. júl ius 31 . 

Kir. erdohivatal. 

2697. sz. Alulírott kir. főerdőhivatal kerületében rendszeresi

tett I I . osztályú erdészi állomásra ezennel pályázat nyittatik, 

400 frt biztosíték letételének kötelezettségével. 

Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12 §-ában 

előirt szakképzettségüket, az állami szolgálatba újonnan belépni 

óhajtók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat , különösen jó 

látó-, halló- és beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, 

megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit

ványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 

kivonattal, továbbá a hivatalos magyar , valamint horvát nyelvnek 

szóban és Írásban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér

vényeiket 1890. évi szept. 30-ig alulírott kir. főerdőhivatalnál nyújt

sák be. 

Kelt Vinkovcén, 1890. júl ius 31-én. 
Krr. főerdőhivatal. 



3041/1890. Egy I-ső osztályú 480 írttal, előléptetés esetében 
egy U-od osztályú 420 frttal, 2 frt i rodaátalánynyal , 4 hold föld
illetmény, szabad lakás vagy ennek hiányában az évi fizetés 
10°/ 0 -ka mint lakbér és 36 ű r m 3 vegyes bükk tűzifa illetménvnyol 
javadalmazott famesteri ál lomásra pályázat nyittatik. Még erdé
szeti államszolgálatban nem levő pályázók felhivatnak, miszerint 
ép, erős testalkatúkat , különösen jó látó, beszélő és halló képessé
güket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illető
ségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal , továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes birását és végre 
egyéb képzettségüket cs eddigi szolgálataikat igazoló okmányokkal 
felszerelt kérvényeiket f. évi szeptember hó 10-éig alólirt erdőhi
vatalnál nyújtsák be. 

Eddig is államerdészeti a lkalmazásban lévő egyének pedig 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat előljáró hivataluk utján 
terjesszék ide be. 

Végül ennek beigazolása is megkívántat ik , hogy a folyamodó 
a vizi, ut és polgári építkezésekre vonatkozó gyakorlat i ismeretek
kel bir, hogy az építkezési, és költségvetési tervek valamint 
számlák szerkesztésére, mint nem különben az építkezéseknek 
a megállapított tervek szerint való vezetésére kellő képességgel bir . 

Soóvárott, 1890. évi júl ius hó 23-án. 
M. kir. erdőhivatal. 

4083. szám. Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében egy 
Il-od oszt m. k. erdőgyakornoki állomásra pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az államerdészet szolgálatába újonnan 
belépni kivánók pedig azonkívül erős és ép testalkatukat , különö
sen jó látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitvány
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi 
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket, 
f. évi szeptember hó 15-ig az alólirt főerdőhivatalnál nyújtsák be. 

Kolozsvárt, 1890. augusztus 3-án. M. k. föerdőhivatal. 



519. sz. Ezen erdőhivatalnál üresedésbe jöt t erdöőri, előlép
tetés esetén I. oszt. erdőlegényi állomás betöltésére pályázat nyit
tatik. 

Pályázók felhívatnak, hogy az 1879. évi X X X I . t. cz. 37. 
§-ban felsorolt ke l lékeket ; azonfelül valamennyi az állam erdészeti 
szolgálatba újonnan belépni kivánók ép- és erős testalkatukat , 
különösen jól látó, beszélő- és halló képességüket 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 szeptember hó 1-éig alulirt erdőhivatalnál 
nyújtsák be. 

Csik-Szereda 1890. júl ius 1-én. 
M. kir. erdőhivatal. 

312 erd. b. szám. Máramaros vármegyében egy já rás i erdő
tiszti állomás, melylyel 1200 forint évi javadalmazás van egybe
kötve, betöltendő 

Teljesen szakképzett pályázók felhivatnak, hogy kérvényeiket 
ezen hirdetés megjelenésétől számítandó két hét alatt nyújtsák be. 

M.-Sziget, 1890. július 24. 
Máramaros vármegye közig, erdészeti bizottsága. 

3755. sz. Alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében egy 
I. osztályú és egy I l -od osztályú, előléptetés esetén két I I . osztályú 
erdőgyakornoki állomásra a rendszeresitett segélydijjal pályázat 
nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t. cz. 12. §-a 
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba 
újonnan belépni kivánók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat , 
különösen jó látó, beszélő és halló képességüket 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
vényüket legkésőbb f. é. augusztus 30-ig az alulírott erdoigazgató-
ságnál nyújtsák be. 

Lúgoson, 1890. júl ius 29-én. 
M. kir. erdőigazgatóság. 



1890. évi 2734. szám. Az alólirt m. kir . erdőhivatalnál ü r e 
sedésben lévő egy I. oszt., előléptetés esetén egy II. osztályú erdé
szi ál lomásra 700 illetve 600 frt fizetés és az állományszerü illet
ményekkel 466, illetve 400 frt biztosíték letételének kötelezettségé
vel pá lyázat nyittatik. Pályázók felhivatnak miszerint az 1883. év 
I . t.-cz. 12. §-ban előirt szakképzettségüket , az állami erdészet 
szolgálatába újonnan belépők pedig ezenkivül erős, ép tes ta lkatu
kat , különösen jó látó, beszélő és halló képességüket kincstári 
erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiál
lított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek 
szóban és írásban való tökéletes b i rásá t igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényeiket f. évi szeptember hó 15-ig alulirt m. kir. erdő-
hivatalhoz nyújtsák be. 

Zsarnóczán, 1890. évi augusztus hó l()-én. 

A m. kir. erdőhivatal. 

Alulirt m. k. föerdőhivatal kerületében két I. oszt., előlépte
tés esetében egy I-ső és két I l-od, illetve egy I l -od és egy Ill-ad! 
osztályú erdőlegényi állomásra az állományszerü illetményekkel 
ezennel pályázat nyit tat ik. 

Pályázók felhivatnak, hogy szakképzettségüket , azonfelül vala
mennyi az államerdészeti szolgálatba újonnan belépni kivánók ep
és erős testalkatukat , különösen jó látó, beszélő és halló képes
ségüket kincstári orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségük
ről tanúskodó anyakönyvi kivonattal , továbbá a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes birását igazoló okmá
nyokkal felszerelt kérvényüket legkésőbb f. é. augusztus hó végéig 
ezen főerdőhivatalhoz nyújtsák be. 

Nagybányán, 1890. augusztus hó 1-én. 

M. kir. föerdőhivatal. 

(Utánnyomat nem dijuatatik.) 



4422/1890. szám. Ezen erdőigazgatóság kerületében egy I-ső 
és egy I l -od, előléptetés esetén két II-od osztályú erdészi és egy 
I l -od osztályú erdőgyakornoki állomásra az állományszerü illetmé
nyekkel s az erdészi állomásnál a fizetés 2 / 3 részének megfelelő 
biztosíték letételének kötelezettsége mellett pályázat nyit tat ik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1888. évi I. t.-cz. 12. §-a által 
követelt szakképzettségüket, az állami szolgálatba újonnan belépni 
kivánók pedig ezenkívül erős és ép testalkatukat , különösen jó 
látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei 
főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal , továbbá a hivatalos magyar ny relvnek szóban és í rásban 
való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket 
f. évi szeptember hó 20-ig alulirt hivatalnál nyújtsák be. 

Beszterczebányán, 1890. augusztus hó 12-én. 

M. kir. erdőigazgatósái/. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

3543. sz. 1890. Az alulirt m. kir. erdőhivatalnál egy erdész-
jelölti és egy I-ső osztályú erdőgyakornoki 550, illetve 480 frt 
évi segélyTdijjal javadalmazott állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 12 §-ában 
követelt szakképzettségüket, az államerdészet szolgálatába újonnan 
belépni kivánók pedig azonkivül erős- és ép testalkatukat , különö
sen jó látó, beszélő és halló képessegüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyit
ványnyal , valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal , továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
Írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket folyó évi augusztus hó 30-ig az alulirt magy. kir. erdő
hivatalnál nyújtsák be. 

Soóvártt, 1890. évi júl ius hó 28-án. 

Magy. kir. erdöhivatal. 



2897. sz. Az alulirt főerdőhivatalnál egy I-ső, esetleg 11-od 
osztályú erdőgyakornoki állomásra 480, illetve 860 frt évi segély-
díjjal pályázat nyit tat ik. 

Pá lyázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 12. Sj-ában 
követelt szakképzettségüket, az ál lamerdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kivánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat , külö
nösen jó látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal, valamint életkoruk és il letőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal , továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket folyó évi szeptember hó l ö é i g az alulirt főerdőhivatal
nál nyújtsák be. 

Lippán, 1890. július 20. 
Magy. kir. föerdőhivatal. 

3555. sz. Az alulírott m. kir. föerdőhivatal kerületében egy 
kezelő főerdészi, előléptetés esetén pedig egy I, illetve I I . oszt. 
erdészi állomásra az állományszerü il letményekkel, és 553 frt, 
467, illetve 400 frt biztosíték letételének kötelezettségével pályázat 
nyit tat ik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 12 §.-a által 
követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan 
belépni kivánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat , különö
sen jó látó-, beszélő- és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, megyei főorvos, vagy r honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal — valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó 
anyakönyvi kivonattal , továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szó
ban és Írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felsze
relt kérvényeiket 1890. évi szeptember hó 30-áig az alólirt főerdő
hivatalnál nyújtsák be, 

Lippán, 1890. augusztus 22. 
Magg. kir. föerdőhivatal. 


