
Hirfletö-melléfclet az „Erdészeti Lapok" 1886. évi III. 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. 

Fontost utazók-
uak, vadászoknak 

tiszteknek 
és másoknak. 

Revolverek, fegyve
rek, vadászati esz

közök, 

különféle egyenruhák, valamint a fegyverszakba vágó mindennemű czikkek 

GASSER LIPÓT Raktá r Bécs, 
I. Kohlmarkt 8 

Bécs , Ottakring 
Festgasse 11/13. 
fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon 

szállíttatnak 

BlS^ mustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

P á l y á z a t . 
187. szám. Brassómegye területén a szászmagyarosi s esetleg 

rozsnyói erdőgondnoki állások betöltendők. Mindkettővel 1200—1200 
frt évi összes járandóság van egybekötve. Elnyerni akarók kellőleg 
felszerelt kérelmüket a hirdetés megjelenésétől számítandó három hét 
alatt nyújtsák be alulírott bizottsághoz. 

Brassómegye közigazgatatási erdészeti bizottságának Brassó 
1886. évi november hó 9-én tartott üléséből. 

Bonn Gyula, 
kir. tanácsos alispán. 



Kincstári és urodalmi 

erdőtisztek és erdőőrök 
részére akár 

'teljes eg-yenruliákat 
akár pedig 

e g y e s da r a b o k a t 
valamint az 

egyenruházathoz tartozó egyes részeket 
csakis valódi 

tartós minőség\ben szállit jótállás mellett 
T I L L E R MÓR és TESTVÉRE 

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

Budapesten, Károly-laktanya. 
K i m e r í t ő á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a k ü l d ü n k . 

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. szám. 



Ő Felsége által 1876-ban nagy arany éremmel kitüntetve. 

Erde 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 á l t a l á b a n mindenfé l e 

felmérési eszközöket, 
a legpontosabb szerkezetben szállít 

3VT e u h ö f e r és fia 
cs. kir. udvari optikus és mechanikus, 

Bécs, Kohlmarkt , 8. szám. 
(Műhely: V . Schlossgasse, 1.) 

Árjegyzék bérmentve ingyen küldetik, a szokásos eszközök készletben tartatnak. 

Javítások elfogadtatnak és pontosan teljesíttetnek. 

P á l y á z a t o k . 
5450. szám. Körmöcz szab. kir. és főbányavárosánál újonnan 

rendszeresített 1200 frt évi fizetéssel, 48 ürköbméter tűzifajárandó
sággal, 240 frt lakbérrel és utazási dijakkal javadalmazott erdőmes
teri állomásra ezennel pályázat nyittatik. 

A megválasztandó erdőmester, kinek hivatalos székhelye Kör
möcz városa, köteles a városi nyugdijalaphoz a szabályszerű Illeté
kekkel hozzájárulni, miáltal nyugdijjogsultságot nyer. 

Pályázók felhivatnak, hogy folyamodványaikat az 1883. évi 
I. t.-cz. 12. §-ában, illetőleg az 1879. évi X X X I . t.-cz. 36. §-ában 
előirt minősítés igazolására szolgáló bizonyítványokkal, továbbá eddigi 
alkalmaztatásukról szóló okmányaikkal, ugyszinte megfelelő egészségi 
bizonyítvánnyal és végül a keresztlevéllel felszerelve, legkésőbb folyó 



évi deczember hó 31-éig az alulirt városi tanácshoz nyújtsák be, 
megjegyeztetvén, hogy pályázóktól a magyar és német nyelvnek teljes 
és a tót nyelvnek legalább a szóbani ismerete megkívántatik. 

Kormöczbányán, 1886. évi deczember hó 3-án. 
Chábada József, 

polgármester. 

164. szám. A hétfalusi erdők ideiglenes kezelőbizottságábau egy 
első osztályú erdész és egy másod osztályú erdőszámvivő állása be
töltendő. 

Előbbivel fizetés, lakpénz, uti- és lótartási átalányképen 1155 frt, 
utóbbival fizetés, lakpénz és rovancsolási átalányképen 715 frt és 
mindkettővel tövön kiszolgáltatandó 40—40 ürköbméter bükk tűzifa 
élvezete van egybekötve évenként. 

Elnyerni akarók törvényben előirt kellékekről szóló okmányokkal 
felszerelt kérelmeiket ezen hirdetés megjelenésétől számítandó három 
hét alatt nyújtsák be alulírott bizottsághoz, megjelölvén a fentiektől 
netalán eltérő óhajtásaikat is. 

Brassómegye közigazgatási erdészeti bizottságának Brassó 1886. 
november hó 9-én tartott üléséből. Romi Gyula, 

kir. tanácsos alispán. 

•2913. szám. Az alulirt erdőhivatal kerületébeii két IV-ed osz
tályú erdőőri és egy IV-ed osztályú raktárőri 200—200 frt évi fizetés 
és állományszerü illetményekkel javadalmazott állomás megüresedvén, 
azok betöltésére ezennel pályázat nyittatik. 

Az ezen állomásért folyamodó honpolgárok kérvényei csak azon 
esetben fognak tekintetbe vétetni, ha legkésőbb 1887-ik évi január 
hó 31-ikig benyújtandó folyamodványban hiteles bizonyítványokkal 
igazolandják, hogy 1-ször az erdőtörvény 37-ik §-ában megszabott 
minősítést és az állam hivatalos nyelvét szóban ós írásban bírják; 
2-szor ép testi és lelki erő mellett hibátlan beszélő-, látó- és halló
képességgel birnak és 3-szor hogy életkoruk 24 évét betöltötték 
és 40 évnél nem korosabbak. — Apatin, 1886. november hó 30-án. 

M. Mr. erdöhivatal. 



5648. szám. Eesinár községben az erdőtiszti állomás betöltendő 
és e czélból a pályázat 1887. évi január hó 28-áig azon megjegy
zéssel nyittatik, hogy a pályázati kérvények fenti határnapig alul
írott hivatalnál beadaudók és hogy az 1879. évi X X X I . tv.-czikkben 
körülirt képesítés, illetőleg minősítés kimutatandó. Az állomással 
összekötött javadalmazás 600 frt fizetés és 6 öl tűzifa. 

Nagy-Szeben, 1886. évi deczember hó 23-án. 
A járási szolgabírói hivatal. 

5460. szám. Szakolcza szab. kir. városnál egy 1000 frtnyi évi 
fizetés és 24 m kemény tűzifa élvezetével egybekötött erdőmesteri 
állomás a városi képviselőtestületnek 1886. évi 152. sz. a. kelt hatá
rozata folytán választás utján állandóan betöltendő. 

Pályázni kívánók felszóllittatnak, miszerint okmányokkal felsze
relt kérvényeiket, melyben honpolgárság, a jó sikerrel végzett szak
tudományok, erdőakadémia teljes bevégzése és az erdészeti állam
vizsga, eddigi alkalmaztatás, valamint a magyar és tót nyelv töké
letes bírása kimutatandó, 1887. évi január hó végéig a városi ható
sághoz nyújtsák be, megjegyezvén, hogy az erdőmester a folyó mér
tani munkálatokat, különösen pedig a városi üzemtervnek kiigazítását, 
illetőleg elkészítését is véghezvinni köteles. 

Kelt Szakolczán, 1886. évi deczember 23. 
Sebesg József, 

polgármester. 

7243. szám. Horvát-Szlavonország területén lévő államerdők 
kezelésénél szervezett s eddig még be nem töltött 360 frt segélydijjal 
kapcsolatos erdőgyakornoki állomások betöltése iránt ezennel pályázat 
nyittatik, és pedig a zágrábi kir. erdőigazgatóság kerületében négy, az 
ottocsáczi kir. erdőhivatal kerületében öt, üresedésben lévő erdőgya
kornoki állomásra. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy folyamodványaikban igazol
ják , miszerint birnak azon általános és szakképzettséggel, mely az 
államerdészeti hivatalnokoktól egyáltalában megkívántatik, s e végből 
szükséges, hogy folyamodványaikat következő okmányokkal szerel
jék fel 



1. Keresztlevéllel. 
2. Erős- és ép testalkatot, különösen jó látó-, beszélő- és hal

lóképességet igazoló — kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy 
honvéd törzsorvos által kiállítandó — bizonyítvány nyal. 

3. Érettségi bizonyitványnyal. 
4. A selmeczi erdészeti akadémián, vagy más hasonrangu fel

sőbb erdészeti tanintézeten nyert bizonyitványnyal, mely utóbbiból 
azonban kétségtelenül kideríthető legyen, hogy a folyamodó mindazon 
tantárgyakból eredménynyel vizsgázott, melyek a selmeczi kir . erdé
szeti akadémia hallgatói részére előirvák.' 

5. A hivatalos horvát nyelv, vagy - esetleg más szláv nyelv teljes 
ismeretét igazoló okmánynyal. És végre 

6. igazolandó a folyamodó részéről, hogy tettleges hadkötele
zettségének eleget tett. 

Az erdőgyakornokok szolgálatban való előléptetésre csak az 
esetben tarthatnak igényt, ha a felsőbb erdészeti államvizsgát bel
földön letették, és ha a horvát nyelvben járatlanok, azt időközben 
elsajátították. Az igy felszerelt folyamodványok 1887. évi február hó 
végéig az alulírott kir . erdőigazgatósághoz beterjesztendők. 

Kelt Zágrábban, 1886. évi deczember hó 29-én. 
Kir. erdöigazgatóság. 

4. szám. A magyarországi kegyestanitórend mernyei uradalmá
hoz tartozó szentmiklós (Somogy megye) és dörgicsei (Zalamegye) 
állomásokon két erdőőri állomás pályázat utján betöltendő, pályáz
hatnak kik az erdőőri szakvizsgát letették, s ezt eredeti szakvizsgá
lati bizonyitványnyal, az erdőőri szolgálathoz megkívántató erős egész
séges testalkatuk, nemkülömben eddigi szelid jómagaviseletüket elfo
gadható hiteles okmányokkal igazolni képesek. 

Javadalom mindegyik állomásnál külön : szabad lakás, 100 frt 
o. é. készpénz, 4 mm. buza, 9 mm. rozs, 1 db tehén, és egyévesig 
1 db üsző, 2 db anya és egyévesig 4 db sertéstartás nyári legeite
tetésre, 8 ürköbméter hasábtüzifa, 23 kg konyhasó, 2 0 0 0 Q öl tava
szi föld, 100O öl kertiföld, 100Q öl kenderföld, 4 0 0 ^ öl rét , 
3 mm. etetni való tavaszi szalma, s részesül az esetleges °/o i ^ e ~ 
tőségben. 


