
Hirfletmény-nielléklet az Jr feze t i Lapot" 18??. évi XIL füzetéhez. 
%tiT 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 busz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 
60-ik sorig, soronként harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik soron 
felül következő minden sorért egyenként busz (20) krajczár számíttatik. 

Táblázatek nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Lefaucheux Doppelflinten mit Drahtláufen von fl. 25 aufwárts. 
Lancaster „ „ „ „ „ 30 
Hinterlader Scheibenbüchsen Werndl „ „ 54 „ 

Tiroler Schützenhüte und Loden liefert die Gewehrfabrik von 
Johann JPeterlongo in Insbruck. 

(Spezielle Preislisten gratis.) G 

Wasserdichte Mántel 
v o n L o d e n u n d L o d e n s t o f f e n , 

dunkelgrau und blau. 

E i n leichter Jagdmantel fl. 10.50 
Ein dicker Jagdmantel „ 16.— 
Ein warm und gut gefütterter Mentschikoff mit Kapuze von 

feinem Fabriksloden „ 1 0 . — 
Ein solcher vom bestén Jagdstoffe mit warmen Futter fl. 2 0 bis 2 2 . 
Ein eleganter uud sehr kleidsamer Damen-Mentschikoff fl. 12 bis 14. 
Ein recht warmer Damen-Mentschikoff fl. 16 bis 2 0 . 

Alle Gattuugen steierische Fabriks- ud Bauern-Loden in ver-
schiedenen Farben und Qualitáten zu den billigsten Preisen versendet 
gegen Nachnahme des Betrages die Tuchhandlung von 

Joh. Günzberg in Graz 
in Steiermark, 



P á l y á z a t o k . 
Az alulirt m. k. jószágigazgatóság kerületében egy 450 frt, 

esetleg 360 frtnyi segélydij élvezetével egybekötött erdőgyakornoki 
állomás betöltendő. 

Pályázni kívánók felszolittatnak, miszerint okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket, melyekben életkoruk, a jó sikerrel végzett szaktudo
mányok, eddigi alkalmaztatás, valamint a magyar nyelvnek szóban és 
Írásban való tökéletes birása kimutatandó, 1877. deczember végéig 
ezen igazgatósághoz nyújtsák be, megjegyeztetvén, hogy oly folyamo
dók, kik a selmeczi erdő-akadémián nem colloquáltak, kérvényei figye
lembe vétetni nem fognak. — Budapest, Óbudán, 1877. nov. 15-én. 

M. kir. jószágigazgatóság. 

Az alulírott m. kir. jószágigazgatóság kerületében egy 450 eset
leg 360 forintnyi segélydij élvezevel egybekötött erdőgyakornoki állo
más betöltendő. 

Pályázni kívánók felszolittatnak, miszerint okmányokkal felszerelt 
kérvényeiket, melyekben a jó sikerrel végzett szaktudományok eddigi 
alkalmsztatás, valamint a magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes birása kimutatandó, 1878. évi január hó 15-ig ezen igazga
tósághoz nyújtsák be, megjegyeztetvén, hogy oly folyamodók, kik a 
selmeczi erd. akadémián nem colloquáltak, kérvényei figyelembe vé
tetni nem fognak. — Budapest, Óbudán, 1877. nov. 26-án. 

M. kir. jószágigazgatóság. 

7948. szám. Az alólirt kir. jószágigazgatóság részéről erdészeti 
számvivői állomás betöltése végett pályázat nyittatik. 

Ezen állomással 800 előléptetés esetében esetleg 700 frt fize
tés, 41 ürkbm. tűzifa, 10 hold földilletmény és természetbeni lakás él
vezete van összekötve. 

Ezen állomás elnyeréseért pályázók felhivatnak a kincstári szám
vitel, a magyar, mint nem különben itt honositot nyelvbeni jártasságot 
bizonyító okmányokkal felszerelt kérvényeiket 6 hét alatt 1878. évi 
január hó 12-ig ezen jószágigazgatóságnál benyújtani. 

Erdészeti kiképzettségel biroknak elsőbbség adatik. 
Beszterczbányán 1877. évi november hó 20. 

Magy. kir. jószágigazgatóság. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) 


