Hírfletö-mellétlet az „Erflészetí Lapt" M é r i VIII. füzetéhez.
par 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 4 1 egész
60-ik sorig, soronként

harmincz

(30) krajczár, mig a 60-ik

soron

(elül következő minden sorért egyenként husz ( 2 0 ) krajczár számíttatik.
Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak.
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fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
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mustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Bükkszerszámfa eladás.
Méltóságos
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fekvő iharkuti pagonyban 1 8 8 7 — 1 8 9 2 . években nagyobb mennyiségű
bükk szerszámfa kerül eladásra.
A venni szándékozók a feltételek iránt tudakozódhatnak az ura
dalmi főerdészi hivatalnál Ugodban (Veszprémmegye).

(1—3)

Uradalmi számvevőség.

Kincstári

és

urodalmi

erdőtisztek és erdőőrök
részére akár

teljes

eg-yenruliálcat
akár pedig

egyes darabokat
valamint az

egyenruházathoz tartozó egyes részeket

csakis valódi
tartós

minőség\ben

szállit

jótállás

mellett

TILLER MÓR és TESTVÉRE
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hadsereg szállítói
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A m. kir. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója.
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(Műhely: V. Schlossgasse, 1.)
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Pályázatok.
4 1 6 3 . szám. Három IV. osztályú erdőőri és három III. osztályú
erdőlegényi állomásra 2 0 0 , illetőleg 1 5 0 frtnyi évi bér s egyéb állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint ép, erős 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 kivo
nattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó
évi október hó 4-ig alulirt erdőigazgatóságnál nyújtsák be.
Beszterczebányán, 1 8 8 7 . augusztus 10-én.
M. kir.
(Utánnyomat nem dijaztatik).

erdőigazgatőság.

4 6 3 6 . szám. Az alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében
egy kezelő főerdészi, három, esetleg előléptetés esetében négy I-ső
oszt., két, esetleg előléptetés esetében három Il-od oszt. erdészi
állomásra, az állományszerü illetményekkel és 534, illetőleg 467, illető
leg 4 0 0 frt készpénzbiztositék letételének kötelezettségével pályázat
nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-ában
előirt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba újonnan
belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, különösen
jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, m e 
gyei 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 kérvényeiket 1887. évi szep
tember hó 20-ig az alulírott m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtsák be.
M.-Sziget, 1887. augusztus 16-án.
M.

Ttir.

erdöigasgatóság.

2 2 1 6 . szám. Az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál egy a IX-ik
díjosztályba sorozott számvivő főerdészi és egy a X-ik díjosztályba
sorozott I-ső, előléptetés esetén Il-od osztályú erdészi állomásra az
állományszerü illetményekkel és az évi fizetés kétharmadával felérő
biztosíték letételének kötelezettsége mellett pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. törvényczikk
12. §-ában követelt szakképzettségüket, az államerdészet szalgálatába
újonnan belépők pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat, különösen
pedig jó látó-, beszélő- és halló képességüket, kincstári erdészeti
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyítvánnyal, valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és
írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket folyó évi október hó l - i g alulírott m. kir. főerdőhivatalnál
annnál is inkább nyújtsák be, mivel később beérkezett kérvények
nem fognak tekintetbe vétetni.
Liptó-TJjvárott, 1887. évi augusztus hó 20-án.
M.

Ttir.

föerdőhivatal.

