Hirfletmény-melléMet az „Erdészeti Lapot" 1877. h l TI. füzetéhez.
M T

A z „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért
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.
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Lancaster
„
„
„
„
„30
Hinterlader Scheibenbiichsen Werndl
„
„ 54
„
Tiroler Schützenhüte und Loden liefert die Gewehrfabrik von
Johann

JPeterlovigo

in Insbruck.

(Spezielle Preislisten gratis.)

Pályázat.
3440. sz. Alantirt igazgatóság kerületében egy a XI. rangosz
tályba sorozott, évi 600 frt fizetéssel, szabad lakással, vagy annak
hiányában 1 5 % szálláspénzzel a nyugdíjba be nem számitható évi
34 ürköbméter tűzifa; 56 kilogram sójárandóság és 7 5 cath. hold
terményföld haszonélvezetével egybekötött raktártiszti állomás betölté
sére pályázat nyittatik.
Ezen állomásért pályázni kívánók okmányokkal felszerelt kér
vényeiket, melyekben a jó sikerrel végzett szaktudományok, felsőbb
erdészeti államvizsga letétele, a számviteli szakmában szerzett jár
tasság, a megyében divó nyelvek, oláh és orosz, de kiválólag a magyar
nyelvnek szóban és írásban tökéletes birása kimutatandó, 1877. évi
június 10-ig alantirt igazgatósághoz benyújthatják.
M.-Sziget, 1877. május 9.
M. kir. bánya- és jószágigazgatóság.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)
-

P á l y á z a t
3 7 4 3 — 1 1 4 3 . sz.-Alantirt m. kir. bány - és jószágigazgatóság
kerületében egy a VlII-ik rangosztályba sorozou évi 1400, előléptetés
esetében 1200 frt fizetéssel, szabad lakással, vagy olyannak hiányában
az évi fizetésnek megfelelő 1 5 % szálláspénzzel, a nyugdíjba be nem
számitható évi 68 ürköbméter kemény tűzifa és 112 küogram sójárandósággal, továbbá évi 200, esetleg 150, vagy 120 frt L lai és 600 frt
ló- és kocsistartási átalánnyal, végre holdanként 5 írtjával megvált
ható 18 kath. hold terményföld haszonvételével és az "vi fizetés
% - á n a k megfelelő tiszti biztosíték letételének kötelezettségé',
'ígybe
kötött I-ső, esetleg Il-od oszt. erdőmesteri állomás betöltendő..
Pályázók felhivatnak, hogy eddigi összes szolgálatuk kimut tását
tartalmazó és elöljáróságuk által szabályszerűen minősített szolg. 'áti
táblázattal, erdészakadémiai és államvizsgái bizonyítványokkal felsze
relt folyamodyányaikat, melyekben a megyében divó nyelveknek, oláh
nak és ruthennek szóban, a hivatalos magyar nyelvnek szóban és
írásban, valamint a felsőbb erdészeti szolgálathoz múlhatatlanul szük
séges ismereteknek és tapasztalatoknak teljes birása igazolandó, f. é.
június végéig ezen m. k. bánya- és jószágigazgatósághoz nyújtsák be.
Kelt Máramaros-Szigeten, 1877. május 20-án.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

Árverési hirdetmény.
1343 sz. Közhírré tétetik, hogy az ungvári kincstári uradalom
tulajdonát képező huszáki „Zajkó" nevü erdőrészben kijelölt 5800 drb
3—12 m. hosszú és 4 5 — 1 0 0 cm. vastag tölgyfának tövön való eladása
iránt folyó évi junius-hó 20-án d. e. 11 órakor az alulírott hivatal
tanácstermében a második zárt ajánlati tárgyalás fog megtartatni.
Az árverésen résztvenni szándékozók felhivatnak, miszerint 1 0 %
bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlataikat a fenti határidőig annálinkább beadni szíveskedjenek, miután később beérkezett ajánlatok
tekintetbe nem fognak vétetni.
Az árverési és szerződési feltételek a hivatalos órákban bármikor
megtekinthetők. — Ungvárit, 1877. május-hó 24-én.
M. kir. főerdöhivatal.

