HMetö-mellM az „Erclészeti Lart" 1885. évi VII. füzetéhez.
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronként negyven
(40) krajczár, az erre következő húsz (20) sorért, illetőleg a 4 1 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 számittatnak.
Fontos utazók
nak, vadászoknak
tiszteknek
és másoknak.
Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz
közök,
különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek

Bécs, Ottakring
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GASSER LIPÓT

Raktár Bécs,
I. Kohlmarkt 8.

f e g y v e r g y á r a által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
lUnstrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Hirdetmény.
4 4 3 3 . sz. A szigeti m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó körtvélyesi község birtokrendezése alkalmából, a volt úrbéreseknek kihasí
tott legelőterületen létező, mintegy 12.329 köbméter tölgyhaszonfa
40.688 frtra becsült tőértékének kikiáltási ára mellett, 1885. év
szeptemberhó 15-ik napján délelőtt 11 óráig az alulirt m. kir. erdő
igazgatósághoz benyújtandó, és 4000 frt bánatpénzzel ellátott Írásbeli
ajánlatok utján, felsőbb jóváhagyásától számítandó, két évi kihaszná
lási időtartamra áruba fog bocsáttatni.
Az írásbeli ajánlatokban határozottan kiteendő, hogy ajánlattevő
az alulirt erdőigazgatóságnál betekinthető árverési és szerződési fel
tételeket ismeri, és azoknak magát feltétlenül aláveti.
Oly versenyzők, kik a kicstárral szemben peres viszonyban
állanak, valamint utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Marmaros-Sziget, 1885. augusztus 9.

M. kir. erdőigazgatóság.
F.RDÍSZETI LAPOK

aq

Kincstári és urodalmi

erdőtisztek és erdőőrök
részére

t e l j e s

akár

e g T 3 r © 3 Q . r ' d i i . á , l s : a / t
akár

e g y e s

pedig

d a r a b o k a t
valamint

egyenruházathoz

az

tartozó

egyes

részeket

csakis valódi
tartós minőségiben szállit jótállás mellett
T I L L E R M Ó R és
T E S T V É R E
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir.
hadsereg szállítói
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Mindennemű

legjutányosabb árak mellett megrendelhető

R O S E N T H A L

H.-nál

az „arany sisak"-hoz.
A m. kir. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója.

Budapest,
Haas-féle

palota, Gizella-tér

1. s z á m .

0 Felsége áltál

1876-ban

nagy arany

éremmel

kitüntetve.

Erdei boussolákat,
tájoló

eszközöket,
theodolitolcat,
szintező eszközöket,
mérő asztalokat, távcsöves vonal
zókat,
térmérőket (jjlaniméter), mérőszala
gokat, mérőléczeket,

f a - á t 1 a l ó l c a t,
s általában

felmérési

mindenféle

eszközöket,

a legpontosabb szerkezetben szállít

H
M
" e u h ö f er

és f ± e l

cs. kir. udvari optikus és mechanikus,

Bécs, Kohlmarkt, 8.

szám.

(Műhely: V. Schlossgasse, 1.)
A czég legújabb szerkezetű erdőgazdasági eszközei ez idő szerint a
budapesti országos killitáson is megtekinthetők, hol a nemzetközi
szabadalmi és gépcsarnokban vannak kiállítva, s a hol a czég kép
viselője is jelen vau.
Árjegyzék

bérmentve ingyen küldetik, a szokásos eszközök készletben
Javítások elfogadtatnak és pontosan
teljesíttetnek.

tartatnak.

Pályázatok.
1736. sz. Az alulírott erdőhivatalnál 4 negyedosztályú erdőőri,
továbbá 1 elsőosztályu, 2 másodosztályú és 2 harmadosztályú erdőlegényi rendszeresített fizetés és illetményekkel javadalmazott állomá
sok betöltendők lévén, felhivatnak a pályázni kívánók, miszerint sza
bályszerűen felszerelt folyamodványaikat folyó évi augusztus hó végéig
e hivatalhoz benyújtsák.
Apatin, 1885. július 10-én.
Magy. kir. erdőhivatal.

105. szám. Trencsén megye közigazgatási erdészeti bizottsága
részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a megye területén fekvő köz
ségi, volt urbéres-közbirtokossági valamint lelkészi és tanítói erdők
szakszerű kezelése és a gazdasági üzemtervek elkészítése czéljából;
négy járási erdőgondnoki állomás, Trencsén, Illava, Vág-Besztercze
és Zsolna székhelyekkel, hivatalból betöltetni fog.
A Trencsén és Zsolna állomásokkal 800 frtnyi évi fizetés, 150 frt
lakpénz, 400 frt utazási és 12 frt irodai átalány, az Illavai és VágBeszterczei állomásokkal pedig: 750 frt fizetés, 130 frt lakpénz, 350
frt utazási és 12 frt irodai átalány van egybekötve megjegyezvén,
hogy az üzemtervi munkálatokért azonfelül a körülményekhez képest
megfelelő munkadíj fog megállapittatni.
Pályázni kívánók tartoznak: fedhetlen előéletet, magyar honos
ságot, az erdészeti akadémiai tanfolyam bevégzését, az erdészeti állam
vizsgának belföldön történt letételét és az erdőrendezésbeni jártassá
got okmányilag igazolni, s felszerelt folyamodványaikat Trencsén megye
közigazgatási erdészeti bizottságához folyó évi szeptember hó l-ig
benyújtani.
Trencsén, 1885. évi májushó 11-én.

Bizottsági

elnökség.

34. szám. Lőcse sz. kir. városánál a toriszkai hátulsó erdőpa
gonyban üresedésbe jött, 700 frt évi fizetéssel, nyugdijképességgel,
természetbeni lakással, / urb. telek és 9 kat. holdnyi rét haszon
élvezetével, valamint 17 méteröl alafa tűzifával javadalmazott élet
hossziglani városi erdészi állomás választás utján betöltendő.
i

i

A pályázati kérvények, melyekhez az erdészeti államvizsga felőli
bizonyítvány, valamint a pályázó eddigi gyakorlati alkalmaztatását és
a magyar, német és tót nyelvekbeni jártasságát igazoló bizonyít
ványok melléklendők, 1885. évi augusztus 31-ig a városi polgármesteri
hivatalnál benyújtandók.
Kelt Lőcse szab. kir. város képviselőtestületének
július h ó i 6 - á n tartott közgyűléséből.

1885. évi

Fleischhakker,

Szőnyeg,

főjegyző.

polgármester.

4002. sz. Segesvár szab. kir. városnál önkéntes lemondás követ
keztében üresedésbe jött erdőmesteri állomás betöltésére ezennel pályá
zat nyittatik.
Ezen, életfogytiglani alkalmazással kapcsolatos állomással a követ
kező évi illetmények vannak egybekötve: 630 frt fizetés, 150 forint
lótartási átalány, 6 öl tűzi bükkfa, valamint a fahulladékok eladásá
ból származó tiszta jövedelem 5 százaléka.
Pályázók, kik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36. §-ban körülirt
minősítést és legalább egy évi gyakorlatot, valamint életkorukat és
nyelvismereteiket kimutatni kötelesek, kérvényeiket legkésőbb f o l y ó
é v i a u g u s z t u s h ó 20-án d é l i 12 ó r á i g az alólirt tanácsnál
nyújtsák be.
Tájékozás végett megjegyeztetik, hogy a városi erdők mintegy
6100 holdyi kiterjedéssel birnak s hogy a város egy ministerileg jóvá
hagyott erdőgazdssági üzemterv birtokában van.
Segesvárit, 1885. évi július 20-án.
A városi tanács.
2893. szám. Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében négy
IV-ed osztályú erdőőri, egy Ill-ad és egy IV-ed osztályú faraktárőri,
és végre három I-ső, előléptetés esetén három Il-od, s illetőleg négy
Ill-ad osztályú erdőlegényi állomásra az állományszerü illetményekkel
pályázat nyittatik.
Az erdőőri, faraktárőri állomásokra pályázók felhivatnak, misze
rint az 1879. évi XXXI-ik t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettsé
güket; valamennyi állomásra pályázók, kik az állami erdészet szol
gálatába újonnan belépni kivannak, pedig ezen kivül erős és ép test
alkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket kincstári
erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállí
tott bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó
anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban
és Írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeket folyó évi októberhó 20-ig az alulirt m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtsák be; megjegyeztetvén, hogy az erdőlegényi állomásokra
pályázók kötelesek nőtlen állapotukat okmányokkal igazolni.
Kolozsvártt, 1885. augusztushó 7-én.
M. kir.

erdőigazgatóság.

52. sz. Sopronmegyébe kebelezett Szt.-Margit nagyközség kép
viselő testületének megbízásából egy erdőőri állomás betöltésére pályá
zat nyittatik.
Javadalmazást illetőleg a képviselő testület a megválasztott egyén
személyes jelenlétében magának tartotta fenn.
Erdőőri állomásra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI.
t.-cz. 38. §-ban felsorolt kellékeket, ép, erős testalkatukat orvos által
kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanús
kodó anyakönyvi kivonattal, a magyar és német nyelvnek szóban és
írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket f. é. augusztus hó 31-ig a szt.-margiti községi képviselő tes
tülethez nyújtsák be. — Sopron, 1885. évi július hó 18.
Kim Béla,
Sopronmegye jár. erdész.

Egy krassómegyei 4200 holdas erdőbirtokhoz f. é. szeptember
elejére esetleg későbbre, erdőtiszt kerestetik. Javadalma 1000 forint
évi fizetés, ingyenlakás, tűzifa, két uradalmi ló használatul s ennek,
valamint egy saját tehenének tartása. A jelentkező levelek, az erdé
szeti államvizsga felőli, valamint a magyar, német és oláh nyelvek
bírását igazoló bizonyítványok másolataival alulírotthoz intézendők.
Budapest, IV. ker. régiposta-utcza 10. sz.
Görgei István,
kir. közjegyző.

1745. sz. Újbánya szab. kir. s bányavárosában (Barsmegye)
megürült városi erdőtiszti állomásra pályázat nyittatik. (A gondozandó
erdőterület 4.924 kat. hold.) Illetmények: 700 frt évi fizetés, 200 frt
lótartási átalány, 70 frt lakpénz és 40 köbméter kemény tűzifa.
Pályázóktól kívántatik: törvényszabta szakképzettség, a magyar
és tót nyelv ismerete, továbbá életkorukat, erkölcsi magaviseletüket
s eddigi alkalmazásukat kimutató okmányok.
Pályázati határidő 1885. évi július 31-ke. A kérvények a város
közgyűléséhez intézendők.
(2—2)
Tiszti biztosítékot nyújtani képes pályázók előnyben részesittetnek.
Városi tanács.

16.492. szám. A magyar kir. államvasutak igazgatóság alábbi
talpfa-, váltó- és külön talpfa szükségletét 3 évre biztosítani szán
dékozik :
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Az ajánlatok folyó évi szeptemberhó 15-ig az anyag- és leltár
kezelési szakosztálynál benyújtandó, a bánatpénz pedig szeptemberhó
14-ig leteendő.
A közelebbi határozmányok, valamint a szállítási feltételek a
fennebb érintett szakosztálynál és valamennyi üzletvezetőségnél m e g 
tekinthetők, vagy az élőbbemtől megszerezhetők.
Budapest, 1 8 8 5 . augusztus hóban.

Az

7447. sz. A földmivelés-, i p a r - és kereskedelmi
teriumnak 1882-ik évi 13.022. és 1 8 8 3 . évi 4 2 . 1 6 5 .
lyével Barsmegye aranyosmaróthi j á r á s b a n szervezett
állomás megüresedvén, ezen állomásnak betöltésére a
nel kiiratik.

igazgatóság.

m. kir. minisszámú engedé
járási főerdészi
pályázat ezen

Ezen állomással egybekötött javadalmazás.
Készpénzben
700 frt,
lakbérilletmény
140 „
irodai átalány
15 „
uti átalány
400 „
A járási főerdész kötelességei, egy felsőbb helyről megerősített
és az alispáni hivatalnál olvasható szabályrendeletben vannak meg
határozva.
A pályázati kérvények, valamint a szakképzettségre vonatkozó
okmányok Barsvármegye alispáni hivatalához czimezve f. évi augusz
tushó 30-ik napjáig beterjesztendők.
Az elnyerendő állomás f. évi szeptemberhó 15-én elfoglalandó.
Kelt Aranyos-Maróthon 1885. évi augusztushó 1-én.
Alispán h e l y e t t :

Mariássy,
főjegyző.

43.446. szám. A magyar királyi államvasutak igazgatósága a
d é l i v o n a l a i részére m é g f o l y ó é v b e n szükséges 25.000 drb
I-ső rendű tölgy talpfa szállítását biztosítani szándékozik.
Az ajánlatok f. évi augusztushó 29-én az anyag és leltár keze
lési szakosztályánál benyújtandók, bánatpénz pedig augusztushó 28-án
leteendő.
A többi határozmányok, valamint a szállítási feltételek a fen
nebb czimzett szakosztálynál és a zágrábi üzletvezetőségnél megtekint
hetők, vagy az előbbenitől megszerezhetők.
Budapesten, 1885. juliushó 31-én.

Az

igazgatóság.

Főméltóságu Esterházy herczeg kaposvári uradalma főbérnökségéhez az aszalói főerdésznek folyó évi májushó 25-én bekövetkezett
elhalálozása folytán megürült állásra alkalmas erdőtiszt kerestetik.
Megkívántatik, hogy az illető az erdőtörvény 36. §-ban körülirt
képesítéssel birjon hitbizományi erdők önálló kezelésére.
Évi javadalmazás : 600 frt készpénz, 12 mérő buza, 24 mérő
rozs, 80 mérő zab, 8 akó bor, 184 bécsi mázsa széna, 5 hold föld,
10 darab szarvasmarha és 6 darab fias göbe nyaraltatása, szabad
faizás, szabad lakás, kert. Köteles egy pár szolgálati lovat tartani.
Pályázni óhajtók méltóztassanak bizonyítványaik egyszerű máso
latával felszerelt ajánlatukat hozzám Kaposvárra (Somogymegye)
czimezni.
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Freystádtler

Vilmos.

