Hlröetö-raelléklet az „Erdészeti Lapok" 1888. évi VIII. 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 husz (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.
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fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
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Illustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Wiesner Adolf kiadásában
Malaczkán (Pozsony megyében) megjelent az 1879. évi XXXI. törvényczikkben foglalt magyar erdőtörvény 41. §-ában előirt „Erdei
rovatos napló" m a g y a r - n é m e t és m a g y a r - t ó t nyelven egé
szen átalakított kiadásban. Mutatványok ezekből, valamint minták a
czég kiválóan erdőhivatali használatra szánt i r o d a i - é s l e v é l p a p i r á b ó l , b o r í t é k j a i b ó l , r a j z - és m á s o l ó p a p í r j á b ó l
és m á s o l ó v á s z n á b ó l kívánatra bármikor rendelkezésre állanak.
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TILLER MÓR és TESTVÉRE
osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir.
hadsereg szállítói
Budapesten,

Károly-laktanya.

Kimerítő árjegyzéket kívánatra küldünk.

Mindennemű

erűöíiszti és Katonai egymlia, vadász- és cifilria legjutányosabb á r a k mellett megrendelhető

B O S E N T H A L
az „arany

H.-nál

sisak"-hoz.

A m. kir. vallás- és közoktatási nagyméltóságú minisztérium, köz
alapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha szállítója.

Budapest,
H a a s - f é l e p a l o t a , G i z e l l a - t é r 1. s z á m

Pályázatok.
3123. szám. Az alulirt m. kir. főerdőhivatal kerületében egy
erdészjelölti, esetleg egy I-ső vagy Il-od osztályú erdőgyakornoki
állomásra pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a
által követelt szakképzettségüket, az állami erdészeti szolgálatba
újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül erős- és ép testalkatukat,
különösen jó látó-, beszélő- és halló képességüket kincstári erdészeti
orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és
írásban való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket 1888-ik évi szeptember hó 20-ig ezen főerdőhívatalnál
nyújtsák be. — Lippán, 1888. augusztus 16.
M. kir. főerdőhivatal.

43.221, szám. A vadászerdei in. kir. erdőőri szakiskolánál rend
szeresített tanársegédi állomásra, melylyel a hivatali Xl-ik díjosztály,
600 (hatszáz) frt nyugdijképes évi fizetés, szabad lakás s az állo
mányszerü fa- ós földilletmény élvezete, valamint 2 (két) teljes tan
évre terjedő szolgálat kötelezettsége jár, pályázat hirdettetik.
Kellékek : az 1883. évi I. törvényczikk 1. és 12-ik §-ában
előirt minősítés, illetve szakképzettség, s az államerdészet szolgála
tába ujon belépőknél azonfelül ép-, erős- egészséges testalkat, külö
nösen jó látó-, halló- s beszélő képesség, melynek kincstári erdészeti
orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizo
nyitványnyal való igazolása szükséges.
Az emiitett állomásra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy a
megjelölt kellékeket, valamint korukat s illetőségüket igazoló hiteles
okmányokkal fölszerelt kérvényeiket, legkésőbb a folyó év szep
tember hó 20. napjáig, előljáró hatóságuk utján, esetleg közvetlenül
az alulirt ministerium elé terjeszszék.
Budapesten, 1888. augusztus 15-én.
Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
m. kir. ministerium.

Egy 30 éves, nős erdész, a ki a szász kir. tharandi erdészeti
akadémiát végezte, 1875. óta az erdészet terén gyakorlatilag műkö
dik, a legjobb bizonyítványokkal és ajánlatokkal rendelkezik és óva
dékot is letehet, képzettségének megfelelő erdőgondnoki, erdőmesteri,
főerdészi stb. helyet keres.
3384. szám. Az alulírott m. kir. erdőigazgatóság kerületében
egy erdészjelölti, esetleg I-ső vagy Il-od osztályú erdőgyakornoki
állomásra pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-a
által követelt szakképzettségüket, 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 bizonyitvány
nyal, valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi
kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeket
folyó évi szeptember hó 15-éig az alulirt m. kir. erdőigazgatóságnál
nyújtsák be.
Kolozsvárt, 1888. augusztus hó 9-én.
M. kir. erdőigazgatóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
2907. szám. Az alulirt m. kir. erdőhivatal kerületében meg
üresedett Il-od osztályú erdőgyakornoki állomásra pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, miszerint az 1883. évi I. t.-cz. 12. §-sában
követelt szakképzettségüket, az állami erdészet szolgálatába újonnan
belépni kívánók pedig azonkívül erős és ép testalkatukat, különösen
jó látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei
főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, vala
mint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal,
továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó év szep
tember 30-ig az alulirt hivatalnál nyújtsák be.
Zsarnóczán, 1888. augusztus 16-án.
M. kir. erdöhivatal.

2583. szám. Ezen kir. főerdőhivatal kerületében megüresedett
Il-od oszt. erdészi állomásra 600 frt fizetéssel és az állományszerü
illetményekkel pályázat nyittatik.
Pályázók felhivatnak, hogy folyamodványaikat a következőkkel
felszerelve, 1888. szeptember hó végéig e kir. főerdőhivatalhoz beküldjék :
1. Keresztlevél; 2. a selmeczbányai vagy más kasonrangu intézet
elvégzését tanúsító bizonyítvány; 3. államvizsga letételét igazoló ok
mány; 4. a horvát vagy más szláv nyelv bírásának bizonylata; 5.
igazolása annak, hogy pályázó katonakötelezettségének eleget tett;
6. az állami erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók pedig
ezeukivül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló
képességüket kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd
törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal kötelesek igazolni.
Vinkovczén, 1888. évi augsztus 21-én.
Kir.

főerdőhivatal.

Árverési hirdetmények.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium
folyó évi 26.552. szám alatt kelt meghatalmazása alapján alulirt erdő
igazgatóság Írásbeli ajánlatok utján áruba bocsátja az 1889. évi
ápril hó 1-től 1899. évi márczius 31-éig, tehát 10 egymásután követ
kező éven át a kerületéhez tartozó fenyves erdőségeknek a törvény
szerű használat, illetve üzemterv szerint megállapított terméséből, a
sziget-kamarai csatorna rakodó partjaihoz a kincstár által évenként
letutajozandó, vevőnek a vizén átadandó és évenként összesen legalább
80.000, és legfeljebb 140.000 m lucz- s jegenyefenyő, szál- és
rönkőfát, és pedig a vastagabb méretű faanyagot »» -ként 5 frt 25 kr,
a vékony, azaz 16, bezárólag 25 cm középátmérőjü szálfát ellenben
m -ként 3 frt 48 kr alap, illetve kikiáltási ár mellett, továbbá a
m.-szigeti m. kir. erdőigazgatóságnak erdőtermény-árszabálya XII.
fejezete alatt előforduló, s időnként rendelkezésre álló apró faanya
gokat a folyó évre megállapított árszabály szerinti, illetve kölcsönös
egyetértéssel megállapítandó árakon.
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A nevezett erdőigazgatóság ezenfelül a vevő használatába és
kezelése alá bocsátja a fentebbi időtartamra a sziget-kamarai kincstári
gőzfürészt, és ennek a kincstár tulajdonát képező tartozékait, oly
kötelezettséggel, hogy a vásárló a szerződési feltételekben változat
lanul megállapított évi bért fizetni tartozik.
Az 50 kros bélyegjegy gyei ellátott ajánlatban, melyhez bánat
pénz fejében 60.000 (hatvanezer) frt készpénzben, vagy az esedékes
szelvényekkel ellátott, s az utolsó árfolyam szerinti értékben számí
tandó óvadékképes értékpapírokban, vagy esetleg a bánatpénznek
valamely állampénztárnál történt letételét igazoló nyugta csatolandó,
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel kétségtelenül kiolvashatólag
kiírandó, hogy versenyző az eladás alá bocsátott vastagabb és véko
nyabb méretű faanyagért külön-külön köbméterenként mily évenként
fizetendő egységi árt ajánl.
Továbbá nyiltan és határozottan kijelentendő, hogy versenyző
az árverési és szerződési feltételeket, melyek a marmaros-szigeti
erdőigazgatóságnál megtekinthetők, ismeri és azoknak magát föltét
lenül aláveti.
Az ajánlatok 1888. év szeptember hó 29-ik napjának délelőtti 10
órájáig ezen czim alatt nyújtandók be a nevezett erdőigazgatósághoz :
„Ajánlat a m.-szigeti m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó fenyves
erdőségekből eladás alá bocsátott szál- és rönkőfa megvételére". Meg
jegyeztetik : a kitűzött határidő után beérkező, vagy az árverési fel
tételeknek meg nem felelő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A marmaros-szigeti m. Jcir. erdőigazgatóság.
1352. szám. Egyesült Besztercze-Naszódmegyébe kebelezett UjRadna község elöljárósága részéről közhírré tétetik, miszerint a
község tulajdonát képező és havasi határon fekvő úgynevezett „in
fatia cruciloru opcina cruci" fenyves erdőből 1889. évre esedékes
41 hold (1600 • öl) illetményt 1888. év szeptember hó 16-án dél
előtti 10 órakor Uj-Radna községi irodában nyilvános árverésen fog
eladatni, a kikiáltási ár holdanként 100 írttal állapíttatott meg.
Az árverezni óhajtók kötelesek a kikiáltási árnak, ha belföl
diek 10°/, ha külföldiek 15%-lékát biztosítékul az árverési bizottság
kezéhez az árverezés megkezdése előtt készpénzül vagy elfogadható
állampapírokban letenni.
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írásbeli lepecsételt és kellően felszerelt és azon záradékkal
ellátott zárt ajánlatok, hogy az árverési feltételeket ismerik, és azo
kat minden kifogás nélkül elfogadják és kellő bánatpénzzel ellátva
vannak, elfogadtattnak a szóbeli árverés megkezdéséig.
Az árverési feltételek Uj-Radna község irodában, a hivatalos
órák alatt megtekinthetők. — Uj-Radna, 1888. augusztus hó 16-án.
A község elöljárósága.
Cosina Catulus,
Fogarasy Gyula,
főbíró

ker. jegyző.

1113. szám. Alulirt községi elöljáróság ezennel közhírré teszi,
hogy — Besztercze-Naszód vármegye alispánjának 4090/1888. számú
rendelete alapján — Teles község „Fiad Isvorului Poieni" nevü
határ részéből a község tulajdonát képező 500 hold területű erdőben
levő fenyőfa kihasználása 10 év alatt, 1888. év o k t ó b e r 1-én
d é l e l ő t t i 10 ó r a k o r Teles község irodájában megtartandó nyil
vános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
A kikiáltási ár holdanként 20 frt.
Az árverési feltételek Teles község irodájában a hivatalos órák
alatt bármikor megtekinthetők. — Telesen, 1888. augusztus hó 15-én.
A község elöljárósága.
Kimpán Kelemen,
Markovics Sándor,
községi biró.

h. körjegyző.

110. sz. A zirczi apátság magyar polányi erdőgondnokságához
tartozó borsodi pusztán (Veszprémmegye, vasútállomás Városlőd) a
nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumnak
1886. évi 44.914. sz. alatt magas rendeletével engedélyezett mintegy
hatvan kat. hold 45—50 éves, legnagyobb részben tölgy, bükk és
gyertyánnal elegyes állab folyó év őszén irtás alá kerül. Az igy
kihasznált fatömeg az uradalom szükségletének levonása után a leg
többet ígérőnek eladatik. Megjegyeztetik, hogy ugy az irtást mint a
favágatást az eladó uradalom eszközli. Bővebb felvilágosítással szolgál
alulirott. — Zircz, 1888. augusztus 18-án.
Havas

Ágoston,

a zirczi apátság erdőmestere.
ERDÉSZETI LAPOK.

Haszonbérleti hirdetmény.
2188. szám. Az E s t e r h á z y h e r c z e g i z á r g o n d n o k s á g
k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g a ezennel közhírré teszi, hogy a herczegi
hitbizományhoz tartozó, Sopronmegyében fekvő és a pecsenyédi,
lakompaki, kaboldi, német-kereszturi, valamint az Alsó-Ausztriában
fekvő schwarzenbachi uradalomhoz tartozó mintegy 18.356 k. holdra
terjedő, rendszeresen beosztott és rendezett szál- és kis részben sarj
erdőket 1890. évi november l-jétől egymásután következő 20 évre
haszonbérbe óhajtja adni.
A vonatkozó üzemtestek táblázata és a haszonbéri szerződés
mintája, a melynek alapfeltételeitől eltérés nem engedtetik meg : a
herczegi zárgondnokság közp. igazgatóságánál Kis-Martonban vannak
letéve, a hol azokat a vállalkozni óhajtók f. é v i a u g u s z t u s h ó
1-től fogva átvehetik.
A központi igazgatóság a czim és utolsó postának közlése mel
lett teendő felszólításra ezen adatokat posta utján is megküldi.
Ajánlatok csak írásban fogadtatnak el, még pedig f o l y ó é v i
n o v e m b e r 1 - j é i g a központi igazgatóságnál Kis-Martonban
(Sopronmegye).
A tárgyalások csak e határidő leteltével fognak megiudittatni
azon vállalkozókkal, a kiknek ajánlatát az igazgatóság az alkudozások
alapjául elfogadhatónak találja.
A tárgyalási határidők kitűzését és a sorrend megállapítását, a
melyben a jelentkezett vállalkozók a tárgyalásra meghivatni fognak,
az igazgatóság minden megszorítás nélkül magának fentatja.
Közvetítők alkalmazása kizáratik.
Kis-Marton, 1888. évi július 20-áu.
Az Esterházy

herczegi zárgondnokság
igazgatósága.

(Utánnyomat nem dijaztatik.)
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