
SOf" Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronként negyven 
(40) krájczár, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 
60-ik sorig, soronként harmincz (30) krájczár, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenként husz (20) krájczár számíttatik, 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

„I:I LÍFÍTHMIUJIÍI,', 

Szabadalmazott átlazó k méter-mértékkel , 
körtefa vonaszon érczmérczével, csavar nélkül, állandóan 
feszitő rugóval, általánosan legjobbnak ismert, pontosan mérő 
s igen könnyen és jól kezelhető eszköz; ugyanezen szerke
zettel könnyű aczélból készültek is vannak raktárunkban, 
valamint 10—20 méter hosszú s sodronyszállal tízszeresen 
átszőtt legjobb mérőszalagok; minden más mérőeszközök, 
számoló kerekek s egyéb erdőgazdasági szerszámok, mint jelző balták, 
felnyeső, valamint nagy döntő és kávás fűrészek, gyéritő ollók, Bir-
man- és Butlárféle erdőtenyésztési eszközök, irtó fejszék, mindenféle 
balták, felnyeső eszközök, s az itt elő nem sorolt, de az erdészetnél 
szükségelt mindennemű szerszámok' és készülékek a legjobbn és jutá
nyosaidban beszerezhetők W o b o r n i k *T. H., 

C8. k. osztr. és m. k. udvari eszközgyárosnál. 
Bécs, I. Tiefer Graben 14. 

Egész gyüjtcniénytárak díszesen és jutányosán berendeztetnek. 
Szétküldések utánvétel mellett pontosan, levelezések bérmentve esz
közöltetnek. 

Pályázat főerdészi állomásra. 
210. sz. Egy Heves- és Nógrádmegyckben fekvő, mintegy 6000 

kat. hold kiterjedésű erdőbirtok kezelésével megbízandó főerdészi állo
másra ezennel pályázat hirdettetik. 

Az ezen államással járó illetmények a következők : 400 frt 
készpénzfizetés, 24 m. buza, 36 m. rozs, 12 m. árpa, 12 m. zab, 
2 ni. bab, 9 akó bor, 10 öl fa, szabad lakás, kocsis ós 3 lótartás, 
2 drb tehén és 15 drb sertéstartás, és 5 hold illetményföld az erdőben. 



Kellékek : az erdészeti tudományoknak valamely nyilvános fel
sőbb tanintézetben való bevégzése, esetleg a felső erdészeti államvizsga 
letétele,. gyakorlati jártasság az erdőkezelés, felmérés és rendezésben, 
á magyar, tót és német nyelvnek bírása és egészséges testalkat. 

Pályázni kívánók felhívatnak, hogy ebbeli, a fenti kellékeket 
igazoló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat az „Erdészeti 
Lapok" szerkesztőségénél f. é. ápril-hó 30-ig nyújtsák be. 

T ö l g y é p ü l e t f a á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Melyszerint közhirré tétetik : hogy tu ungvári m. kir. íoerdő-

bivatal ungvári pagonyához tartozó Petróez, lluszák, A.-Domonya, 
Nagy-Laaz, Gerény, Cziganyócz és Darócz nevű már többször — és 
pedig utoljára Neumann és llirsch budapesti nagykereskedők által — 
átszállalt vágásokban még visszamaradt mintegy 10.000 drb tölgyfa 
folyó évi ápril-hó 16-án délelőtti 11 órakor zárt ajánlati tárgyalás utján 
lábon el fog adatni. 

FELHÍVATNAK ennélfogva mindazok, kik ezen árverésben részt
venni kivannak, miszerint fenti határidőre szabályszerűen kiállított 
s 50 fcros bélyeggel, nemkülönben a megajánlott pénzösszeg 10u/0-ának 
megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat, annál biztosabban 
headtíi szíveskedjenek, a mennyiben utóajánlatok tekintetbe nem fog
nak vétetni. 

Az ezen facladásra vonatkozó árverési föltételek, az alulirt 
hivatalnál bármikor megtekinthetők, s ez alkalommal csupán annyi 
bozatik tudomásul, hogy a megveendő tölgyfa feldolgoztatása csak a 
Neumann és Hirsch budapesti nagykereskedőkkel kötött s 1880. évi 
september végével lejáró szerződés megszűnte után fogja kezdetét ve
hetni. — Ungvárott, 1877. márczius 29. 

M. kir. főerdőhivatal. 

P á l y á z a t . 
1197. sz. Szakolcza sz. kir. városnál egy 800 frtnyi évi fizetés 

élvezetével egybekötött erdőmesteri állomás választás utján betöltendő. 
Pályázni kívánók felszóllittatnak, miszerint okmányokkal felsze

relt kérvényeiket, melyekben a honpolgárság, a jó sikerrel végzett 
szaktudományok, eddigi alkalmaztatás, valamint a magyar és tót
nyelvnek szóban és írásban való tökéletes birása kimutatandó 1877. 
évi május-hó 31-ig a városi hatósághoz nyújtsák be, megjegyeztetvén, 
hogy az erdőmester a folyó mértani munkálatokat is véghezvinni 
köteles, és hogy neki azonkivül még egy próbaévet kell kiállani 
míglen hivatalában véglegesen megerősíttetik. 

Szakolcza sz. k. város képviselő testületének 1877. évi ápril-hó 
G-áu tartott rendes közgyűléséből. M a r s ó Béla, főjegyző. 


