
Hirdetmény-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1877. évi XI. füzetéliBZ. 
W 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 liusz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 
60-ik sorig, soronként harminez (30) krajczár, míg a 60-ik s o r o n 

felül következő minden sorért egyenként liusz (20) krajczár számíttatik. 
Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Lefaucheux Doppelflinten mit Drahtláufen von ti. 25 aufwárts. 
Lancaster „ „ „ „ „ 30 
llinteilader Scheibenbüchsen Werndl „ „ 54 „ 

Tiroter Schützenliüte und Lodcn liefert die Gewehrfabrik von 
JTohann Peterlongo in Insbruek. 

(Spezielle Preislisten gratis.) r, 

A legújabb 
felette czélszerii és legszebb kiállítású 

v a d á s z k á b a ! o k a t , 
melyek utazási czélokra is megfelelnek, 

ajánlja 

HJLI3IÍY SiÖ., uriruba-üzlete, 
B u d a p e s t e n , D o r o t t y a - u t c z a , 7-dik s z á m . 

1 vadá-zkabát legjobb stájer lodenből 17 frt. 
1 ugyanolyan, téli használatra, melegen bélelve . . . 22 „ 

U. I. A megjelölt kabátok a t. cz. közönség által nagy tetszései 
fogadtattak. 



Pályázati hirdetmény. 
A m. k. államvasutak (keleti vonal) számára az 1878-ik évre 

következő épület- és szerfák szüségeltetnek, és pedig : 
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A) P u h a f á k . kbmt. 

Palló 
Faragott és metszett épület- és 

Gömbölyű fák, részben hámozva, 
részben hámozatlau . 
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A *) jelzett mennyiségből körül-
belől 90% bár egészséges, de 
mindamellett silányabb minősé
gű, tehát olcsóbb áru fákból 
állhat. 

B) K e m é n y f á k . kbmt. 

Tölgyfa deszka . . . . 
Bükkfa deszka . . . . 
Tölgyfa palló 
Épület és hidfák faragva és metszve 
Tölgy-, mell- és szerfa . 
Gömbölyű tölgyfák, részben há

mozva, részben hámozatlau 
Gömbölyű gyertyánfa 
Tölgy külön talpfa . . . . 

„ szélső talpfa 
„ közép „ . . . 
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Ezen szükséglet esetleg még 349 kbmt. puha és 106 kbmt. 
kemény épület és hidfával szaporodhatik, mely mennyiség hasonló 
feltételek mellett lesz szállítandó. 

Az összes fák a *) jelöltek kivételével, melyek egy része a 
vízvezetéki munkálatokhoz sekélyebb minőségben is szállítható, a meg
állapított szállítási feltételek szerinti minőségben szállitandók. 

Ezen szállítási feltételek, valamint a méretkimutatások az alulirt 
igazgatóság anyagszerkezelöségénél (az első m. általános biztosító-



társaság palotájában) naponként 8—2 óráig, a vonalakon pedig Ko
lozsvárott a pályafelügyelőség és főműhelynél, Brassóban a pálya
felügyelőségnél megtekinthetők és kívánatra 20 krért posta utján is 
megszerezhetők. 

A hidfákból ez évben még 220 kbmt. puha és 46 kbmt. ke
ményfa, a vízvezetéki fákból pedig 1878. évi január l-től kezdve 
havonként legalább 4G0 kbmt. puha palló, GO kbmt, puha deszka és 
PiOO drb gömbölyű fa szállítandó. 

A maradékból és pedig minden nemből 30° / 0 1878. évi ápril, 
a többi pedig angusztus-hó végéig szállítandó be. 

A pályázni kívánók felhivatnak, hogy bepecsételt ajánlataikat 
kividről „Ajánlat épület- és szerfára" felirattal ellátva, legkésőbb f. 
év november-hó 20-án déli 12 óráig az igazgatósághoz közvetlenül, 
vagy posta utján benyújtani, s ezzel egyidejűleg egy külön borítékban 
10°/ 0 bánatpénzt vagy készpénzben, vagy állam, avagy az állam által 
biztosított magán értékpapírokban az igazgatóság főpénztáránál letenni 
szíveskedjenek. A leteendő pénz vagy értékpapírok száma, neme s 
illetőleg napiárfolyam szerinti értéke a borítékon felsorolandó. 

Megkésve, vagy bánatpénz nélkül beadott ajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az ajánlatok a jelzett egész szükségletre, vagy annak bizonyos 
részletére, vagy végre az anyag neme szerint, mindenkor azonban a 
fenti rovatok és szolgálati ágak határozott megjelölése mellett teendők. 

Az ajánlatban az árak köbméterenként határozott megnevezésé
vel azon állomásnak, melyre a fa beszállítva lesz, számokkal és be
tűkkel teendők ki, és pedig a pályafentartás számára szükségelt puha 
deszkák és pallókra két ár teendő ki, u. m. : a kiválóbb vagy silá
nyabb minőségüekre. 

Az igazgatóság fentartja magának a jogot, hogy a pályázók 
között szabadon választhasson, az ajánlott mennyiségekből tetszés 
szerinti mennyiségeket is átengedhessen, esetleg az ajánlatokat mel
lőzhesse. 

Budapesten, 1877. évi október 10-én. 

A magyar kir. államvasutak (keleti vonni) igazgatósága. 



Épület- és műszerfa eladás. 
6840. sz. A beszterczebányai m. k. jószágigazgatóság alá tar

tozó szomolnoki pagony Stoósz-felé hajló részében a legközelebbi tíz 
év alatt 1878-tól kezdve kihasználandó 172 tömköbméter tölgy, szil, 
kőris, juhar és 1935 tömköbméter lúcz és jegenyefenyő épület és 
műszerfa f. é. deczember 12-én tartandó versenytárgyaláson zárt aján
latok utján fog eladatni. 

A venni szándékozok felhivatnak 900 frtnyi bánatpénzzel, vagy 
ezen összeg valamely állampénztárnál történt lefizetését igazoló letéti 
nyugtával ellátott zárt ajánlataikat a kitett határidőig ezen jószág
igazgatóságnál benyújtani. 

Az ajánlatokban határozottan kiteendő, hogy ajánlattevő előtt 
az árverési és szerződési feltételek ismeretesek, s azoknak magát 
minden kifogás nélkül aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételek az alólirt jószágigazgatóság, 
mint nemkülönben a szomolnoki erdőhivatalnál is a hivatalos órákban 
megtekinthetők. — Beszterczebányán, 1877 . évi október-hó 16. 

Utánnyomat nem dijaztatik. M. k. jószágigazgatóság. 

P á l y á z a t . 
2553. sz. Alulirt hivatal kerületében egy famesteri állomás, 

melylyel négyszáz frt évi készpénzfizetés, két kat. hold-főldilletmény, 
huszonhét iirköbméter tüzifajárandóság, végre szabad lak élvezete van 
egybekötve, üresedésbe jutván, ennek újbóli betöltése czéljából ezennel 
pályázat nyittatik. 

Ezen állomást elnyerni óhajtók azon felvilágosítással hivatnak 
fel, életkorukat, végzett tanulmányaikat, eddigi alkalmaztatásukat és 
erkölcsi viseletöket igazoló folyamodványaiknak folyó évi deczember-hó 
15-ig az alulírott hivatalnál leendő beadásáfa, miszerint ezen állomás 
elnyerésére igényt csak azok formálhatnak, s illetőleg pályázhatnak, 
kik az alsóbb erdészeti állású vizsgát letették, vagy beigazolni képesek 
azt, hogy az „Erdő-őr" czimü, a műszaki segédszemélyzet számára 
szolgáló szakmunkából valamely kincstári vezető szakhivatal előtt a 
vizsgát sikerrel lettek, vagy végre hitelesen beigazolni képesek azt, 
hogy az erdészetnél előforduló összes száraz és vizépitkezésekben kellő 
jártassággal birnak. — Ungvárt, 1877. október 14-én. 

M. k. főerdőhivatal. 


