Hírfletö-mellétlet az „Erdészeti Lapoi" 1886. évi XI fizetékz.
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 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.

Fontos u t a z ó k 
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különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű ezikkek
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fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
Mustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Pályázat.
A gróf N á d a s d y család Bakony-Nánai hitbizományi erdő
birtokán egy főerdészi állomás jővén üresedésbe, az ezen állomás
betöltésére kellő képesitvénynyel bírók ezennel felhivatnak, hogy
folyamodványaikat V a n c s ó
Gyula ügvéd-igazgatóhoz Budapesten,
muzeum-uteza, 3. sz. 1887. január l-ig beterjeszszék, hol magukat
egyszersmind a feltételek iránt is tájékozhatják.
(1—3)

Vancsó

Gyula.

Kincstári és urodalmi

erdőtisztek és erdőőrök
r é s z é r e akár

teljes e g f y e n r - c L l x á l s i e L t i
akár pedig

egyes darabokat
valamint az

egyenruházathoz tartozó egyes részeket
csakis valódi
tartós minőségben

szállít jótállás mellett
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osztrák cs. kir. és szerb királyi udvari szállítók, ugy szinte a m. kir.
hadsereg szállítói

Budapesten, Károly-laktanya.
Kimerítő

árjegyzéket

kívánatra

küldünk.

Mindennemű

eritiszti és katonai eoenruha, vaflász- és cirill*
legjutányosabb árak mellett megrendelhető

E 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 .

Ó Felsége áltál 1876-ban nagy arany éremmel

leitüntetve.

E r d e i boussolákat,
tájoló

eszközöket,
theodolitokat,
szintező
eszközöket,
mérő asztalokat, távcsöves vonal
zókat,
térmérőket (planiméter),
mérőszala
gokat, mérőléczeket,
f a - á t l a l ó k a t ,
s általában

mindenféle

felmérési eszközöket,
a legpontosabb szerkezetben szállít

euhöfer

és fiet

cs. k i r . udvari optikus és mechanikus,

Bées, K o m m a r k t , 8. szám.
(Műhely: V . Schlossgasse, 1.)
Árjegyzék

bérmentve ingyen küldetik,
Javítások

elfogadtatnák

a szokásos

eszközök

készletben tartatnak.

és pontosan teljesíttetnek.

Pályázatok.
Beregmegye közigazgatási erdészeti bizottságának 1883. évi
51. szám alatt hozott s a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és keres
kedelemügyi m. k i r . ministeriumnak mult évi szeptember hó 9-én
24.686. szám alatt kelt leiratával jóváhagyott határozata értelmében
Beregmegye területén Beregszász és Munkács székhelyekkel rendsze
resített s egyenként 700 frt évi fizetéssel, 150 frt lakpénzzel, 20 frt
irodai és 400 frt lótartási kötelezettséggel járó utazási átalánnyal
javadalmazott k é t járási erdőgondnoki állomás betöltésére ezennel
pályázat hirdettetik.
Nélkülözhetlen kellékek :
a) magyar honpolgárság,
b) feddhetlen előélet,

c) erdőakadémiai tanfolyam teljes bevégzése,
d) az erdészeti államvizsgálatnak belföldön történt letétele,
e) a hivatalos magyar nyelv birása,
f) egészséges testi szervezet.
Felhivatnak ennélfogva a pályázni óhajtók, hogy a fentebbi
kellékeket igazoló hiteles okmányokkal felszerelt s kellő bélyeggel
ellátott kérvényeiket 1886. évi deczember 15-ig alulírotthoz nyújt
sák be. — Beregszászban, 1886. évi október hó 24-én.
Hunyady
Béla,
a beregmegye erd. biz. elnöke.

78.289. szám. Az 1887. évben szükséges épület-, vágott- és
műhelyi fákat biztosítani óhajtván, eziránt nyilvános pályázatot hir
detünk.
Az ajánlatok folyó évi november hó 30-áig beterjesztendők, a
bánatpénz pedig november hó 29-éig teendő le.
A részletes pályázati feltételek, nemkülönben a szükséges menynyiségekről és méretekről szerkesztett jegyzékek, úgyszintén a szál
lítási feltételek anyag- és leltári beszerzési szakosztályunknál, továbbá
a budapesti, szadadkai, kolozsvári, aradi és zágrábi üzletvezetősé
geinknél megtekinthetők vagy ugyanott megszerezhetők.
Budapest, 1886. november hóban.
A m. kir. államvasutak

igazgatósága.

439. szám. Hunyadmegye területén fekvő községi, volt úrbéri,
közbirtokossági, egyházi és iskolai erdők törvényszerű kezelése és
erdőgazdasági üzemtervek elkészítése czéljából rendszeresített boiczai
főerdészi állomás, lemondás folytán üresedésbe jővén, erre Boicza
székhelylyel, ujabbi pályázat hirdettetik.
Ezen állomás fizetés, lakbér, irodai- és utazási átalányban a
megye házi pénztára által előleges havi részletekben fizetendő 1215 frt
évi javadalmazással van egybekötve.
Az üzemtervek alapjául szolgáló felmérési munkálatokkal egybe
kötött készpénzbeli kiadásokat, valamint a természetben való munka
erőt külön, az illető erdőbirtokosok fogják viselui, illetve szolgáltatni.

Pályázni óhajtók, kik az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ban előirt
kellékek birtokában vannak — esetleg az államvizsga utólagos letevé
sének kötelezettsége mellett, melynek határideje két éven tul nem
terjedhet — fölhivatnak, hogy okmányokkal fölszerelt kérvényeiket
folyó évi deczember hó 31-ig bezárólag, Hunyadmegye közig, erdé
szeti bizottságához nyújtsák be. — Déván, 1886. évi október hó 16-án.
(2—2)
Hunyadmegye erdészeti bizottságától.
Báró Bornemisza

s. k., elnök .

A selmeczbányai m. k i r . erdőakadémia részéről az évi (1000)
ezer forintos erdészeti tanulmányi ösztöndíjra ezennel pályázat nyit
tatok.
Azon pályázó, k i az ösztöndijat elnyeri, köteles az 1887. évben
márczius hó elejétől október hó elejéig a nagyméltóságú földmivelés-,
ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministerium utasítása szerint Német
vagy Francziaországban oly módon időzni, hogy az első négy, esetleg
hat hetet München, illetőleg Nancyban töltvén, itt az erdészeti tan
intézet szervezetét, a kísérleti állomás berendezését és a kísérletek
keresztülvitelének módozatait tanulmányozza s folytonos érintkezésben
a tanári karral Német-, illetőleg Francziaország erdőgazdaságainak
gazdasági viszonyairól általános tájékozást nyerjen, ezek után pedig
feladata egy általa jóváhagyott terv szerint a kiküldetésre kitűzött
többi időn át Német- illetőleg Francziaország legtanulmányosb erdő
ségeit beutazni, azoknak gazdasági viszonyait, különösen a kopár
területek befásitása, a gyepesítés a homokkötés körül alkalmazásban
levő eljárásokat, s e mellett egyszersmind az erdők állami felügye
letének szervezetét tanulmányozni.
A kiküldött szakember kiküldetése tartamára, az 1000 frtos
ösztöndíjon kivül, mely az utazási költségek kivételével, havi részle
tekben kiutalványoztatok, még az állomásával összekötött tehermentes
illetmények élvezetében is megmarad.
Az ösztöndij elnyerésére igényt tarthatnak csak tapasztaltabb,
az elő, közép és esetleg a magas hegységi erdők kezelésében is
j á r t a s s a kincstár szolgálatában álló erdőtisztek, kik az erdőaka
démiát teljesen elvégezték, az erdészeti államvizsgát jó sikerrel kiállották és a magyar, franczia és német nyelvet bírják.

A folyamodványok, melyekben a fentebbi feltételeken kivül a
kor, az eddigi alkalmazás s jelen állás igazolandók, f. évi deczember
10-éig az alulirt igazgatóságnál nyújtandók be.
Selmecz, 1886. évi október 26-án.
A m. kir. bányász- s erdész akadémia
igazgatósága.

Árverési hirdetmények.
A rima-murány-salgótarjáni vasmű-társulat Gömörmegye, klenócz-feketepataki erdőgondnokságánál, az ez idei őszi- vagy jövő évi
tavaszi ültetésekhez, körülbelől 3 millió négy éves, erőteljes, átiskolázatlan luczfenyőcsemete kapható.
Ezre csomagolással a nyustyai vasútállomáshoz szállítva 2 frt;
nagyobb megrendelésnél olcsóbban is szállíttatik.
(2—2)

1548. sz. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir. ministeriumnak 51.176/885. szám alatt kelt engedélye
következtében az alulirt község elöljáróság által Lekencze község
tulajdonát képező „Eichelchen" nevü erdőterületén létező 1050 drb
150 éves szál cserfa letárolás végett szálanként, vagy ha több árve
rezni kívánók ugy akarják, együttesen nyilvános árverési uton eladatik, és e czélból az árverezés 1886. november hó 26-án délelőtti
10 órakor Lekencze községben a községi irodában kitüzetik.
A kikiáltási á.i :
1. Szálanként a becsár, azon alul a fa nem adatik el.
2. Együttesen 5000 frtot teszen.
Ez utóbbi esetben köteles minden árverelő 1 0 % bánatpénzt az
árverés megkezdése előtt letenni.
A többi árverési feltételek a Lekencze községi irodában a hiva
talos órák alatt betekinthetők.
Lekenczén, 1886. november hó 11-én.
A községi elöljáróság.
Conrádt Károly,
Jusnisz
István,
körjegyző.

falusi b i r ó .

