
Pályázati hirdetmény. A főiskola rektora a m. kir. pénz
ügyminisztériumnak felhatalmazása alapján a m. kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskola mennyiségtani tanszékénél 
üresedésben levő „ A " csoportbeli X . fizetési osztály 3. foko
zatába sorozott ideiglenes tanársegédi állásra ezennel pályá
zatot hirdet. 

Ezen állás az 1925. évi 7.000/M. E. számú kormányrendelet
hez csatolt 2. kimutatásban a X . fizetési osztály „ A " csoportjára 
megállapított fizetés és az állomáshelyre rendszeresített lakás
pénz élvezetével van egybekötve. 

A létszámapasztási állományba helyezettek a X . fizetési 
osztály helyett esetleg a IX . , illetőleg a V I I I . fizetési osztályba 
is kinevezhetők lesznek. 

Erre a pályázatra bocsátott állásra a hivatkozott 7.000/M. E. 
számú rendelet 82. pontja értelmében a rendelkezési állo
mányba (Helyezett alkalmazottaknál?', amennyiben pedig ren
delkezési állományba helyezettek nem pályáznak, a létszám-
apasztás folytán a tényleges szolgálatból már későbben elbocsá
tottaknak — feltéve, hogy az álláshoz megkívánt feltételeknek 
megfelelnek — s végül a főiskolán alkalmazásban álló, érdeme
sebb szakdíjnokoknak más pályázókkal szemben elsőbbségük 
van, illetőleg azok előnyben részesülnek. 

A pályázók sajátkezűleg írt kérvényüket ezen pályázati 
hirdetménynek a „Budapesti Közlöny"-ben való harmadszori 
megjelenésétől számított 14 napon belül, pontos lakcímük fel
tüntetése mellett, a m. kir. pénzügyminisztériumhoz címezve, a 
m. kir. bányamérnöki: és erdőmérnöki főiskola rektorátusánál 
Sopronban, a már közszolgálatban állók a szabályszerű szolgá
lati úton, a közszolgálatban nem állók pedig az illetékes tör
vényhatóság főispánja (Budapesten főpolgármester) útján ad
hatják be. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
összesített rangsorozati létszámában Szíjgyártó Józset dr. erdőtanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba 
m. kir. erdőtanácsossá kinevezte. 

Zsirai Gyula oki. erdőmérnök gróf Pappenheim Siegfried és neje 
gróf Károlyi Erzsébet egyesített uradalmainak erdőhivatalához Bujákra 
segéderdőmérnökké neveztetett ki. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi V. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest LX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 5.) 

A pannonhalmi főapátság varsányi (1089.34 k. h.) és ölbő-
tömördi (125.50 k. h.) erdei új üzemterveinek elkészítésére pá
lyázatot hirdet. Bővebb felvilágosítással és részletes feltételek
kel a főapátsági erdőhivatal, Ravazd, (Győrmegye) szolgál. 

(6. I. 1.) 


