
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijérí 
a lap irányává! nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronként negyven 
(40) krájczár, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 
60-ik sorig, soronként harmincz (30) krájczár, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenként husz (20) krájczár számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

H i r d e t m é n y . 
5280. számhoz. A nagyméltóságú m. pénzügyministerium f. évi 

38.488 sz. magas intézvénye folytán, alulirt igazgatósághoz tartozó 
bustyaházai erdőhivatal kerületében „Szenes" nevű kincst. erdőben 
lévő donga (épület és műszerfa) készítésre alkalmatos 50—150 ctmig 
és azon felüli vastag (12.008 drb) tölgyfák zárt írásbeli ajánlatok 
utján fognak eladatni. 

A kikiáltási ár (törzsenként 15 tizenöt forinttal számitvaj 
180.120 frt (egyszáz nyolczvanezcr százhúsz írtban) állapíttatott meg. 

A zárt ajánlati tárgyalás folyó évi augusztus-hó 31-én alulírott 
m. kir. jószágigazgatóság tanácstermében délelőtt 11 órakor fog tar
tatni, a zárt írásbeli ajánlatok 1 0 % bánatpénzzel ellátva, a kitűzött 
batáridőn benyújtandók. 

Utó- vagy későn érkező, avagy pedig részletvételekre vonat
kozó ajánlatok el nem fogadtatnak. 

A bánatpénz vevő által a vételár 20%-áig azonnal kiegészítendő. 
Az árverés és szerződési feltételek a nagyméltóságú m. k. pénz-

ügyministeriumi erd. ügyosztályban, továbbá az alulirt igazgatóságnál 
és a bustyaházai m. k. erdőhivatalnál megtekinthetők. 

M.-Sziget, 1877. július 25-én. 
M. k. bánya- és jószágigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 



P á l y á z a t o k . 
581. szám. A selmeczi m. kir. bányászati és erdészeti akadémia 

részéről egy 1000 (ezer) frttal o. é. javadalmazott ösztöndíjra ezennel 
pályázat hirdettetik. « 

Azon pályázó, a ki az ösztöndijat elnyeri, köteles az előadásokat 
az erdőrendezéstanból s az avval rokon és összefüggésben álló tan
tárgyakból az 1877/78-ki tanéven át a szászországi tharandi erdé
szeti akadémián hallgatni, az illető tantárgyakkal egybekapcsolt raj
zokat elkészíteni és az oktatás kiegészítő részét képező gyakorlatokon 
résztvenni, a mennyiben az idő megengedi, más előadásokat is láto
gatni, a téli szünidőn át, az előadások szünetelése alatt, nemkülönben 
a tanévnek letelte után a szászországi állami erdők néhány pago
nyaiban a keresztülvitt erdőrendezést tanulmányozni, a kiképeztetésre 
szánt évnek általa miként történt felhasználásáról, elméleti és gyakor
lati foglalkozásáról és a tanügy terén tett tapasztalatairól, évnegyeden
ként az akadémia igazgatóságának kimerítő írásbeli jelentést tenni. 

A kitett ösztöndíjösszeg az utazási, tartózkodási, kirándulási és 
tanpénzi költségek fedezésére szolgál és az utazási és tanpénzi költsé
gek kivételével havi részletekben fog kiszolgáltatni. 

Pályázati feltételek: valamely erdőakadémiának jó sikerreli elvég
zése és a magyar és német nyelv tökéletes birása. 

A folyamodványok, melyekben a fentebbi feltételeken kivül a 
kor, az eddigi alkalmazás s jelen állás hiteles okmányokkal igazo-
landók, mai naptól számítva 5 (öt) hét alatt a selmeczi m. k. bányá
szati és erdészeti akadémia igazgatóságához nyújtandók be. 

Selmecz, 1877. évi julius-hó 18-án. 

A m. k. bányászati és erdészeti akad. igazgatóságától. 

4633. szám. Az alulirt m. k. jószágigazgatóságnál egy Il-od 
osztályú irodatiszti állomás, melylyel a XI. rangfokozat, évi (700) 
hétszáz forint fizetés, a tiszti fizetés 15%-ának megfelelő lakpénz, 
(34) harmincznégy iirköbméter tüzifajárandóság és négy (4) katast. 
hold természetben kiszolgáltatandó, esetleg holdanként öt (5) írtjával 
megváltható földilletmény van egybekötve, betöltendő. 



Pályázók felhívatnak, miszerint sajátkezüleg irt, s okmányaikkal 
felszerelt kérvényeiket, melyben a jó sikerrel végzett gymnasialis 
tanulmányok, a hivatalos ügykezelésben való jártasság, valamint a 
nyelvismeretek, különösen a hivatalos magyar nyelyvnck szó és írásban 
való tökéletes bírása kimutatandó, ezen m. k. jószágigazgatósághoz 
f. évi augusztus végéig annál bizonyosabban nyújtsák be, minthogy 
későbben érkezendő kérvények figyelembe vétetni nem fognak. 

Kolozsvártt, 1877. július 23. 
M. kir. jószágigazgatóság. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

4756. sz. Az alulirt kir. jószágigazgatóság kerületében évi 550 
frt segélydijjal két I-sö osztályú és évi 360 frt segélydijjal 4 Ill-ad 
osztályú, s esetleg előléptetés esetén évi 450 frt segélydijjal 2 Il-od 
osztályú, s esetleg 6 ÍH-ad osztályú erdőgyakornoki állomásra ezennel 
pályázat nyittatik. 

Kellékek : Az I-ső és Il-od osztályú erdőgyakornoki állomásra 
az erdészeti akadémiának jó sikerrel történt elvégzése, az erdészeti 
felsőbb államvizsga letételének igazolása, a vidéken divó magyar, 
német és román nyelv, de különösen a hivatalos magyar nyelvnek 
tökéletes birása s a fogalmazásban való jártasság. 

A III-ad osztályú erdőgyakornoki állomásokra pedig : Az erdé
szeti akadémia teljes és jó sikerrel történt bevégzése, a vidéken divó 
magyar, német és román nyelvnek, de különösen a hivatalos magyar 
nyelvnek tökéletes birása. 

Pályázni kívánók felhívatnak, miszerint sajátkezüleg irt, s az 
előirt kellékek bírását igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényöket, 
előljáró hatóságaik utján e jószágigazgatósághoz legkésőbb f. évi 
szeptember-hó 15-ig benyújtsák. 

Később érkezett folyamodványok figyelembe nem vétethetnek. 
Kolozsvártt, 1877. július 30-án. 

A m. kir. jószágigazgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik). 

4578. sz. Alulirt m. k. jószágigazgatóság kerületéhez tartozó 
lippai m. k. erdőhivatalnál a X. rangosztályba sorozott erdészeti 
anyagszámvivői állomás megüresedvén, annak betöltése iránt ezennel 
pályázat nyittatik. 



Ezen állomással 600 frt évi fizetés, szabad lakás, vagy annak 
hiányában 1 5 ü / 0 szálláspénz, 34 iirköbméter a nyugdíjba be nem szá
mítható tűzifa, s végre 4 kat. hold terményföld haszonélvezete, nem
különben a készpénzfizetés 2 / 3 -áva l felérő tiszti óvadék készpénzbeli 
letételének kötelezettsége van egybekötve. 

Ezen állomásért pályázni kívánók okmányokkal felszerelt kér
vényeiket, melyekben a jó sikerrel végzett erdészeti szaktudományok, 
felsőbb erdészeti államvizsga letétele, a megyében divó magyar, német 
és oláh nyelvnek szóban és ini báni tökéletes birása, végre életkoruk 
és eddigi alkalmaztatásuk kimutatandó, ha közszolgálatban állanak 
felettes hatóságuk, különben pedig azon megye, szék, vidék vagy 
város főispánja (főkapitány) utján, melynek területén laknak, 1877. 
évi augusztus 31-éig alulirt m. k. jószágigazgatósághoz benyújthatják. 

Pécskán, 1877. július 25-én. 
Aradi m. kir. jószágigazgatóság. 

4 5 6 1 . szám. Az alulirt m. k. jószágigazgatóság igazgatása alatt 
álló erdőhivataloknál egy Il-od és egy Il l-ad osztályú erdőmesteri 
állomás megürülvén, azoknak betöltésére ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen a VlII-ik rangosztályba sorozott erdőmesteri állomásokhoz, 
nevezetesen a Il-od osztályú állomáshoz évi 1200 frt, a Ill-ad osz
tályú állomáshoz pedig évi 1000 frt fizetés, továbbá minden egyes 
állomáshoz szabad lakás, vagy annak hiányában az évi fizetés 15%-ának 
megfelelő lakpénz, 66 iirköbméter tűzifa, 15 catastralis hold föld
illetmény, 100 frt irodai, 200 frt szolgatartási, 350 s illetőleg 250 fit 
utazási és 600 frt ló- és kocsistartási átalány és végül a tisztifizetés két
harmadával egyenlő tiszti biztosíték lételének kötelezettsége van kötve. 

Pályázók felhivatnak, miszerint sajátkezüleg irt s az eddigi ösz-
szes szolgálat kimutatását tartalmazó s hivatali főnökük által szabály
szerűen minősített szolgálati táblázattal, tanintézeti, akadémiai és 
államvizsgái bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat, melyekben 
különösen a felsőbb erdészeti szolgálathoz megkívántató képzettség és 
képesség, valamint a hivatalos magyar nyelvnak tökéletes birása iga
zolandó, folyó évi szeptember-hó 4-éig ezen m. k. jószágigazgatóság
hoz nyújtsák be. — Kolozsvártt, 1877. július 19-én. 

A m. k. jószágigazgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 


