Hirfletö-melléklet az „Erdészeti Lapot" 1886. írt I. füzetéhez.
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 busz (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 számittatnak.
Fontos utazók
nak, vadászoknak
tiszteknek
és másoknak.

Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz
közök,
különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek
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f e g y v e r g y á r a által, jótállás mellett legjobb minőségben es legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
Ulustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Pályázat.
A munkácsi hitbizományi uradalom igazgatósága részéről egy,
esetleg két erdősegédi állomás betöltésére pályázat hirdettetik.
Az állomással jár 450—550 frt évi fizetés, szabad lakás és
tüzifailleték, külső munkáknál teljes ellátás, vagy annak rendszeresí
tett felszámitása.
Pályázni óhajtók felkéretnek, hogy a selmeczi erdészeti aka
démiai tanfolyam sikeres bevégzését igazolják, a magyar- és német
nyelvet teljesen ismerjék és rajzbani jártasságukat mintával kimu
tassák. — Munkács, 1885. deczember 15.
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Az uradalmi
igazgatóság.
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Pályázatok.
174. sz. Aradmegye közigazgatási erdészeti bizottsága részéről
ezennel közhírré tétetik, hogy a megye területén fekvő községi erdők
szakszerű kezelése és a gazdasági üzemtervek elkészítése czéljából
két járási főerdészi állomás Buttyin és Nagyhalmágy székhelyekkel
1886. évi ápril 1-ső napján hivatalból betöltetni fog.
Ezen életfogytiglani alkalmazással kapcsolatos állomások min
denikével : 800 frtnyi évi fizetés 200 frt lakpénz 400 frt lótartási
és 200 frt úti átalány van egybekötve, megjegyeztetvén, hogy az
üzemtervi munkálatokért ezenfelül a körülményekhez képest és min-

denkor a közigazgatási erdészeti albizottság által megszabandó meg
felelő és mérsékelt munkadíj fog megállapittatni.
A járási főerdész kötelezettségei egy felsőbb helyről megerősített és
az alispáni hivatalnál olvasható szabályrendeletben van meghatározva.
A pályázati kérvények, valamint a pályázó szakképzettségére
vonatkozó okiratok Aradmegye közigazgatási erdészeti bizottsághoz
czimezve legkésőbb 1886. évi február hó 15-ig beterjeszteidők mert
a későbben beérkező folyamodványok tekintetbe vétetni nem fognak.
Kelt Aradmegye közigazgatási erdészeti bizottságának Aradon
1885. évi november hó 23-án tartott üléséből.
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Ormós Péter,
Aradmegye

alispánja, mint a közigazga

tási erdészeti albizottság elnöke.

105. sz. A magyarországi kegyes tanitórend mernyei uradalmá
ban egy erdőőri állomás pályázat utján betöltendő, pályázhatnak csak
oly magyarhoni polgárok, kik a magyar nyelvet szóval és Írásban
tökéletesen bírják, s ezt, valamint az erdőőri szolgálathoz megkíván
tató erős és egészséges testalkatuk, nemkülönben szelíd jó magavise
letüket elfogadható hiteles okmányokkal, azt pedig, hogy az erdőőri
szakvizsgát jó sikerrel letették, eredeti vizsgálati bizonyitványnyal
igazolni képesek.
Javadalom : Vádé pusztán szabad lakás, 100 frt o. é. készpénz,
4 mm buza, 9 mm rozs, 1 drb tehén és egyévesig 1 drb üsző, 2 drb
anya és egyévesig 4 drb sertéstartás nyári legeltetésre, 8 ürköbméter hasáb tűzifa, 23 kg konyhasó, 2000 • öl tavaszi föld, 100
•
öl kerti föld, 100 • öl kenderföld, 400 • öl rét, 3 mm etetni
való tavaszi szalma, s részesül az esetleges % illetőséggel.
Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt okmá
nyokkal felszerelt folyamodványukat 1886. évi márcziushó 1-jéig
főtisztelendő D o m a n e k Alajos uradalmi kormányzó úrhoz (Mernyére,
Somogymegye) czimezve küldjék be. A kinevezést nyert egyén állomá
sát 1886. évi ápril 24-én tartozik elfoglalni, s csak egy próbaév
letelte után fog állandósittatni.
Kelt Homokon, 1885. évi deczember 5-én.
Odor Ignácé,
uradalmi főerdész.

3915. sz. Brassómegye felvidéki járásában rendszeresített rozs
nyói és feketehalmi erdőgondnokság részére egy-egy erdőgondnok
alkalmazandó lévén, ezen választás utján betöltendő erdőtiszti állo
másokra ezennel pályázat nyittatik.
Az irt erdőgondnokságokhoz a járás területén fekvő következő
erdőterületek tartoznak, és pedig:
I. A r o z s n y ó i

erdőgondnoksághoz:

1. Rozsnyó község tulajdonát képező . 13449 kat. hold és 1216 •
2. A rozsnyói ág. ev. egyház megye tulaj
donát képező
256 kat. hold és 1384 •
3. Keresztényfalva község tulajdonát ké
pező
1756 kat. hold és 256 •
4. A keresztényfalvi ág. ev. egyház me
gye tulajdonát képező
.
.
.
l i k a t , hold és 160 •
összesen 15473 kat. hold és 1416 •
II. A f e k e t e h a l m i

öl,
öl,
öl,
öl,
öl.

erdőgondnoksághoz:

1.
2.
3.
4.

Feketehalom község tulajdonát képező 12716 kat. hold és 850 • öl,
Újfalu község tulajdonát képező .
.
781 kat. hold
Volkány község tulajdonát képező
. 3268 kat. hold és 800 Q öl,
A volkányi ág. ev. egyház megye tu
lajdonát képező
350 kat. hold
összesen 17110 kat. hold és 50 • öl.
Az alkalmazandó erdőgondnokok élethossziglan képviselik állá
sukat és külön-külön következő illetményekkel élveznek, u. m.:
700 frt évi fizetéssel,
150 „ „ lakpénzzel és
350 „ „ uti átalánynyal.

Pályázni óhajtók felhivatnak, miszerint szabályszerűen felszerelt
folyamodványukat, melyben az államvizsga letétele és a tényleges
szolgálatban szerzett szakismeret okmányilag igazolandó, nemkülönben
is a folyamodónak nyelvismerete felemlítendő, j ö v ő 1886-ik évi
f e b r u á r h ó 28-áig alólirt szolgabíróhoz nyújtsák be.
Feketehalom, 1885. évi deczemberhó 28-án.
Eitel Henrik,
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felvidéki járási szolgabíró.

1. szám. A Pest-, Pilis-, Solt-, Kis-Kunmegyében rendszeresített
járási főerdészi állomások közül, az alsójárási főerdészi állomás, lemon
dás folytán megüresedvén, ezen megürült járási főerdészi állomás
betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.
Az alsó erdőtiszti járás, Félegyháza ideiglenes székhelylyel, ma
gában foglalja a Kis-Kun felső, Kis-Kun alsó, solti felső, solti közép
és solti alsó szolgabírói járásokat, Halas és Félegyháza rend. tanácsú
városokat 37 küzséggel és 22.200 hold erdőterülettel.
A járási főerdész javadalmazása következő :
Évi
fizetés
800 frt,
utazási átalány
400 „
lakbér
150 „
irodai átalány
50 „
összesen . 14ÖÖ frt.
Pályázóktól megkívántatik, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 36.
§-ában előirt kellékekkel és az erdőrendezésben való gyakorlati jár
tassággal bírjanak.
A kellőleg felszerelt folyamodványok legkésőbb f. évi februárhó
végéig Pest-, Pilis-, Solt-, Kis-Kunmegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának elnökségéhez nyújtandók be.
Budapesten, 1886. januárhó 21-én.
Foldváry,
alispán, az erdészeti bizottság elnöke.

280. sz. Ezen erdőigazgatóság kerületeben megüresedett IV-ik
osztályú erdőőri állomásra 200 frtnyi évi bér és egyéb állományszerü
illetményekkel pályázat nyittatik.
Folyamodók felhivatnak, miszerint ép, erős testalkatukat, külö
nösen jó látó-, beszélő- s hallóképességüket kincstári erdészeti ervos,
megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által killitott bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket
folyó évi márczius 13-ig az alulirt erdőigazgatóságnál nyújtsák be.
Beszterczebányán, 1886. évi január 15-én.
M. kir. erdőigangbtóság.

289. sz. Az alulirt ni. kir. erdőigazgatóság kerületében egy
I-ső, előléptetés esetében egy Il-od osztályú erdészi állomásra 700 frt,
illetőleg 600 frt évi fizetés s egyéb állományszerü illetményekkel,
valamint a fizetés kétharmadával felérő tiszti biztosíték letételének
kötelezettsége mellett ezennel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a
által követelt szakképzettségöket, az államerdészet szolgálatába újon
nan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, külö
nösen jó látó-, beszélő és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos,
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi ki
vonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket
folyó évi februárhó végéig ide nyújtsák be.
Beszterczebáuyán, 1886. évi január 19-én.
M. kir.

erdöigasgatóság.

(Utánnyomat nem djjaztatik.)

380. sz. Az alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében egy Il-od
oszt. erdészi állomásra, mely 600 frt évi fizetéssel, 90 frt lakpénzzel
és a többi szabályszerű illetményekkel, nemkülönben 400 frt biztosíték
letételének kötelezettségével van összekötve, pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. törvényczikk 12.
§-ában megállapított szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba
újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat,
különösen látó-, beszélő- és hallóképességüket, kincstári erdészeti
orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és
Írásban való tökéletes birását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket folyó évi márcziushó 15-ik napjáig az alulirt m. kir. erdő
hivatalhoz nyújtsák be.
Zsarnóczán, 1886. évi januárhó 26-án.
M. kir.

erdöhivatal.

Az alulirt kir. főerdőhivatal kerületében két I-ső oszt. és két
Il-od osztályú erdőgyakornoki állomásra 480 frt, illetőleg 360 frtnyi
évi fizetéssel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az előirt szakképzettségüket, az
állami erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig ezen kivül
erős ép testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és halló képes
ségüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illető-'
ségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, továbbá a magyar nyelven
kivül a német- és tót nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1886. év februárhó
végéig az alulirt főerdőhivataluál nyújtsák be.
Vinkovczen 1886. januárhó 26-án.
Kir. főerdőhivatal.

109. szám. Alulirt kir. erdőhivatal kerületében egy I., illetve
egy II. osztályú erdőgyakornoki állomásra pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 1-ső §-ában
megállapított szakképzettségüket, az államerdészeti szolgálatba újon
nan belépni kívánók pedig ezenkivül erős- és ép testalkatukat, külö
nösen 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 folyó évi
februárhó hó végéig az alulirt m. kir. erdőhivatalhoz nyújtsák be.
Gödöllőn, 1886. januárhó 14-én.
M. kir. erdőhivatal.

A pannonhalmi főapátság erdőmesteri hivatal részéről közhírré
tétetik, miszerint fenti hivatalnál egy végzett erdésznövendék, mint
gyakornok alkalmazást nyerhet. Évi fizetés 380 frt készpénz, 16 m
cserhasáb, egy öltözet téli ruha vagy 29 frt készpénz, szabad lakás,
az erdőmesteri hivatal által kötött haszonbéri szerződések után 5 frt
irásdij. Szolgálatban egy 1 lovas uradalmi fogat áll használatára.

