Hirdető-melléklet az „Erdészeti Lapok" 1881. éri TI. füzetéhez.
'Mr

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 husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész
60-ik sorig, soronként harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik soron
felül következő minden sorért egyenként husz (20) krajczár számíttatik.
Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak
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Raktár Bécs,
I. Kohlmarkt 8.

fegyvergyára által, jótállás mellett legjobb minőségbon és legolcsóbb árakon
szállíttatnak.
Hlustrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek.

Mindennemű

vadász-, katonai egyenruha és civilruha
legjutányosabb árak mellett megrendelhető.

Rosenthal

H.-nál

az arany sisakhoz.
A m. kir. vallás-, és közoktatási nagyméltóságú ministerium, közala
pítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruha-szállítója.
Budapest,

Haas-féle palota, Gizellatér, 1. szám.

Pályázatok.
Az alulirt m. k. bányászati és erdészeti akadémiánál f. é. októberhó
1-től kezdve három egymásután következő tanév tartamára négy tanár
segédi állomás betöltendő, u m. 1. A gépészeti tanszéknél, 2. Az
erdőrendezési tanszéknél. 3. Az erdőhasználattani tanszéknél. 4. Az
építészeti tanszéknél.
Ezen állomások mindegyikével a következő járandóságok vonnak
összekötve, u. m.
A bányászati és erdészeti akadémiát vagy más felsőbb taninté
zetet végzett okleveles egyének szániára hétszáz (700) frtnyi évi fize
tés, egyszázöt forintnyi lakpénz és 20 köbméter tűzifa járandóság; ha
ezen állomások valamelyike nem okleveles egyének által töltetnék be,
akkor csak hatszáz (600) forintnyi fizetést 90 frtnyi lakpénzt és 20
köbméter tűzifát nyernek.
Mindazok, a kik ezen állomásokra pályázni kivannak, ezennel
felhivatnak, végzett tanulmányaikról, eddigi foglalkozásukról, kiszolgált
egyévi katonai önkéntességről szóló bizonyítványokkal felszerelt folya
modványaikat, elöljáróságuk útján, f. é. juliushó 20-áig az akadémia
igazgatóságánál benyújtani.
Későbben beérkező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.
Selinecz, 1881. évi juniushó 2-án.
A m. k. bányászati és erdészeti akadémia igazgatósága.
A pécsi főtiszt, káptalan uradalmában egy erdőgyakornoki állo
másra ezennel pályázat nyittatik, mely állomással évi 300 frt fizetés,
szabad lakás és ellátás van egybekötve.
A pályázóktól megkívántatik a selmeezi m. kir. erdőakadémia
jó sikerrel történt elvégzésén kivül az erdőrendezésnél töltött egy
évi gyakorlat kimutatása. A kellően felszerelt kérvények legkésőbb
jultushó 15-ig alulirthoz czimezve küldendők.
Kelt Pécsett, 1881. májushó 15-én.
Pollák János,
a káptalani javak főkormányzója.
Pécs, káptalanutcza 2. sz.

