
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az ál
lami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában Papp 
Béla miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott fő-
erdőtanácsost és Tomasovszky Imre főerdőtanácsost az V. fize
tési osztályba miniszteri tanácsosokká, továbbá Ajtay Jenő 
erdőtanácost, valamint Zankó Emil, Szabó Kálmán és Vidos 
Miklós főerdőtanácsosi címmel felruházott erdőtanácsosokat a 
VT. fizetési osztályba főerdőtanácsosokká kinevezem. 

Kelt Kenderesen, 1926. évi november hó 1. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a püspökladányi erdészeti 
kísérleti telep igazgatását a debreceni erdőigazgatóság hatásköré
ből a soproni m. kir. erdészeti kísérleti állomás hatáskörébe u'alta 
át s Magyar Pál m. kir. erdőmémököt Sop ónba való áthelyezés 
melle t, — Galambos József m. kir. segéderdőmérnököt pedig 
mostani állomáshelyén való meghagyása mellett beosztotta a sop
roni erdészeti kísérleti állomáshoz. 

* 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Beckér Róbert m. kir. 
erdőtanácsost Budapestre, a földmívelésügyi minisztérium er
dészeti főosztályához, Ruthényi Károly m. kir. erdőtanácsost 
pedig a kaposvári eirdőigazgatósághoz helyezte át s utóbbit 
megbízta az erdőrendezői teendők ellátásával. 

* 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. kir. bányamér
nöki és erdőmérnöki főiskola összesített személyzeti létszá
mába Török Béla m. kir. erdőmérnököt az erdőhasználattani 
tanszékhez a VIII . fizetési osztályba adjunktussá kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Seh Jenő m. kir. fő
erdőtanácsost kiváló szolgálatainak elismerése mellett 1926 
november végével saját kérelmére végleges nyugalomba he
lyezte. 

Az ideiglenes székhellyel Veszprémben működött győri m. 
kir. erdőigazgatóság Győrbe átköltözködött és Bisinger-sétány 
28. szám alatti székházában helyezkedett el. 



Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi XII. 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 betüíajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond befünél kisebb betüíajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Sorfának alkalmas dió, hárs és vadgesztenyét keresek. 
Szíves ajánlatot kér: Moenich Károly, Varsád, u. p. Gyönk. 
Tolnám. (7. I. 1.) 

Oki. erdőmérnök, nős| 
delemnél van, sz 
Címe a kiadóban 

7 éves prákszissal, 3 éve fakereske-
akmájálJLOz való ragaszkodásból állást keres. 

(13. I. 1.) 

Vizsgázott erdőőr, ki 
lattal, azonnalra állást 
kamarás (Aradm.). 

Puha és keményfában elsőrangú szakember, romániai 
erdőkitermelést, vagy üzemvezetést vállal. Faragott fát nagy 
tételekben szállít. Cím a kiadóban. (9. I. 1.) 

Csermakk, circa 228 q. vasúti kocsiba rakva vagy vevő 
zsákjaiba ömlesztve, mm.-ként 120.000 K, 75 q. kocsántalan 
tölgymakk pedig 140.000 K-ért eladó. Urad. Erdőgondnokság 
Letkés, Hont vm. (8. I. 1.) 

Eladó csermakk. Gróf Eszterházy László erdőhivatalánál 
(Bakonyszombathely, Veszprém vármegye) mintegy 150 q. cser
makk eladó, mázsánként 160.000 K-ért vasúti kocsiba rakva, 
ömlesztve vagy vevő zsákjaiban. (6. I. 1.) 



Pályázati hirdetmény. 

Somogy vármegye közig. biz. gazdasági albizottságának 
3245/1926. gazd. alb. számú határozata alapján, a barcsi és 
lengyeltóti m. kir. erdőhivatalok kerületében üresedésben levő 
s Barcs és Lengyeltóti székhellyel rendszeresített 2 (kettő) já
rási erdőőri állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Az állások javadalmazása a következő: 
Évi fizetés 768 Pengő 
Évi lakbér . . . . . . . 96 „ 
Évi utazási átalány . . . . . 288 „ 
Évi családi pótlék családtagonkint . . 81.60 „ 
Évi irodaátalány . 1 2 „ 
Pályázni szándékozók felhívatnak, hogy keresztlevéllel, 

erdőöri szakvizsgabizonyítvánnyal, hatósági-, erkölcsi-, orvosi-
és családi állapotukat igazoló bizonyítvánnyal, valamint ed
digi szolgálatukra vonatkozó szolgálati bizonyítvánnyal fel
szerelt, kellően bélyegezett és Somogy vármegye közig, biz, 
gazd. albizottságához címzett kérvényüket legkésőbb folyó évi 
december hó 31-éig a „M. kir. erdőfelügyelő" Kaposvár címére 
nyújtsák be. A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a 
kinevezés kézhezvételétől számított 15 napon belül elfoglalni 
és 1 évi kifogástalan szolgálat után lesz véglegesítve. 

Kaposvár, 1926. évi november hó 18-án. 
(5. I. 1.) M. kir. Erdőfelügyelő. 
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