
H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K 
i. 

A m. kii. minisztériumnak 2170/1923. M. E. számú rendelete 
a Fa- és faszénkészletek felhasználásának és forgalombahozatalának 
szabályozása, valamint azok tájékoztató árának megállapítása 
tárgyában kiadott 7266/1920. M. É. számú rendelet egyes rendelke

zéseinek módosítása és kiegészítése tárgyában. 
A m. kir. miniszlériuni az 1922:XVII. t.-c. 6. §-ának 1. bekezdé

sében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 
1. A bejelentés alá eső készletekből eladott vagy felhasznált 

faanyag után a Magyarországi Faértékesitő Hivatalt a 72667192Ü. 
M. E. számú rendelet 7. §-ában meghatározott dijak helyett a kö
vetkező dijak illetik meg: * 

a) egy méternél hosszabb darabokban termelt és középen 
mérve 8 cm.-nél vastagabb bármilyen fanemii épületfáért, vagy 
műfáért tömörköbméterenkint harminc (30) korona; 

b) bármilyen fanemü fürészelt vagy faragott fáért tömörköb-
méterenként negyvenöt (45) korona; 

c) tölgyfából készült magyar és német dongáért akónkint egy 
(1) korona 50 fillér, francia dongáért 100 normál darabonkint negy
venöt (45) korona; 

d) műszaki célokra alkalmas, kettő (2) méternél nem hosszabb 
ürméterekbe rakva, értékesített hasáhfáért és tönkökért bármely 
fanemből ürméterenkint tizenöt (15) korona; 

e) tűzifáért a fanem és választékra tekintet nélkül, ürméteren
kint három (3) korona; vasúti szállítás esetéhen 10.000' kgr.-kint 
hatvan (60) korona; 

f) faszénért, fanemre tekintet nélkül, métermázsánkint három 
(3) korona; és 

g) műszaki célokra (papír-, cellulose- vagy tanningyártásra) 
eladott hulladékfáért és kötegeli tűzifáért 10.000 kgr.-kint hetvenöt 
(75) korona. 

2. §. Füzetes szállítási igazolványok kiadása esetében a féltől 
leteendő biztosíték összege a 7266/1920. M. E. számú rendelet 8. 
§-ában meghatározott összegek háromszorosára emeltetik fel. 

3. Elrontott, a fél hibájából hibásan kiállított vagy fel nem 
használt igazolvány dija 60 'korona. 

4. Ez a rendelet az 1923. évi április hó 1. napján lép életbe. 
Budapest, 1923. évi március hó 23, 

Gróf Bethlen István s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

II. 

A m. kir. minisztériumnak 1943/1923. M. E. számú rendelete 
a fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesítése 
tárgyában létrejött jogügyeletekre vonatkozó 3920/1920. M. E. sz. 

rendelet módosításáról. 
A m. kir. minisztérium a faikihasználási jogok átruházása és 

a fatermékek értékesítése tárgyában létrejött jogügyletekre vo
natkozó 3920/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1920. évi má-



jus hó 18-án megjelent 1.12. számában kihirdetett) randalet 10. §-át 
az 1 9 2 2 : X V I I . t.-c. 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján.a követ
kezőképen módosítja, 

1. Í A 3920/1920. M. E. számú rendelet 10. Vának alkalmazásá
ban szokásos üzérkedés alatt a fával tisztességtelen módon üzér
kedőket kell érteni. 

.•• Az előbbi bekezdéssel módosított <§>-ra alapított kérelmet 
az eljáró biróság előtt az első tárgyaláson kell előterjeszteni és 
megfelelően valószínűsíteni. 

Az elkésetten előterjesztett vagy megfelelően nem valószínű
sített kérelemre a biróság nem rendel el bizonyítást. 

3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe, hatálya 
kiteljed az életbelépésekor még folyamatban lévő azokra az 
ügyekre is,.amelyekben a 3920/1920. M. E. számú rendelet 10. §-áijak 
alkalmazásáról van szó. 

Budapest, 1923. évi március hó 16-áu. 
Gróf Bethlen István s. k. 

m. kir. miniszterelnök. 

III. 

K Ö R R E N D E L E T 
a „ t i s z t í t á s , " „ g y é r í t é s " és „ r i t k í t á s " elnevezéseknek a 

hivatalos iratokban való egyöntetű használata tárgyában. 
, 22521/1923. I . B. 3. földiniv. min. szám. Tapasztaltam, hogy h i v a 

talos iratokban az erdőmive lés körébe tartozó t i s z t í t á s o k , 
gyomfairtások, valamint az előhasználatok körébe tartozó g y é r í 
t é s e k s végül a főhasználatokhoz tartozó r i t k i t ás o k megjelö
lésére a legeltérőbb kifejezések használatosak (erdőlés, áterdőlés, 
tisztítás, vágástisztitás, — gyérítés helyett ritkítás, ritkítás/he
lyett gyérítés stb.). Ezek az önkényesen alkalmazott kifejezések 
azt a gazdasági ténykedést, amelynek megjelölésére azt használ
ják, igen sok esetben nemcsak, hogy nem fedik, hanem teljesen el
térő fogalmat jelölnek meg s igy zavarokra és félreértésekre adnak 
alkalmat. 

E félreértések és az ezekből eredő fogalomzavarok elkerülése 
végett elrendelem, hogy hivatalos iratokban az említett erdőgazda
sági műveletek jelölésére jövőre a következő kifejezéseket kell 
használni: 

a) A fiatalosokban az erdőmivelés érdekeit szolgáló és ennek 
sikerét célzó gyomfairtásoknak és egyéb a fiatal faállomány ápo
lását szolgáló miveleteknek a kifejezésére, melyek a kitermelhető 
anyag értéktelenségénél fogva rendszerint az erdőmivelési költsé
gek terhére végzendők el, a „ t i s z t i t á s" megnevezést' kell hasz
nálni. 

b) Azoknak a gazdasági miveleteknek az elnevezésére, ame
lyeknek az értékesíthető faanyag termelése mellett a legfőbb célja 
az állomány nevelése és fejlesztése s amely gyéritő munkák a 
tulajdoinképeníi előhasználatok körébe (tartoznak, a „ g y é r í t é s " ' 
kifejezést kell használni. 

c) Azoknak az erdőgazdasági miveleteknek a mei> '^ 1 " , ésére pe
dig, amelyek a természetes felújítással egybekapcsolt főhasznála-



tok bevezetéseként, már mint föhasználatok, a közel vágható korú 
erdő faállományának a megritkitásával kezdődnek, majd annak 
folytatásaként a sűrűség' további megbontásával az állva maradt 
fapéldányok tömeggyarapodását és egyben a természetes felujulást 
előmozdítják, „ r i t k í t á s " elnevezést kell használna. 

Budapest, 1923. évi március hó 27-én. 
A miniszter helyett: 

Kaán 
• h. államtitkár. 

IV. 

Közhírré teszem, hogy a Hadad községi (Szilágy vármegye) 
születésű Szakács István részére 1911. évi október hó 19. napján 
9/1911. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított ere
deti bizonyítvány elveszvén, a helyett nevezett részére 1923. évi 
470. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat ada
tott ki. 

Kelt Miskolc, 1923, évi március 22-én. 
Földváry 

kir. erdőfeiügyelő. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1923. évi március hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
A z akácfa monográfiája = A m . 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés . . . . . = att. 
Alapítványi tó'kekiegészités . . . . = attkg. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy-D.-alapitvány . . . . = BBa. 
Bedő-Albert-alapitvány = BAa . . 
Bükktüzifa romlása stb = Btr. 
Egyéb bevétel = Egy . 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . = EL. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
Erdészeti je lvény = Jlv. 
Erdészeti géptan . . . : = Gt. 
Erdőmivelestan = Em. 
Erdörendezéstan (Bel.) = Rz. 
Erdőrendezéstan (Muzsnay) . . . . = Rm. 
Erzsébet-királyné-alapitvány. . . . = E. a. 
Értékpapírok kamatai = Ék 
A fenyöfélék fájának összehasonlító 

szövettana = Fösz. 
Fából készült cukor és alkohol . . = Fca. 
Fatömegtáblák = Ftb. 
I. Ferenc-József-alapitvany . . . . = 1. F. .1. 

Goldmann Henrik alap = 
Hazánk házi faipara (Gaul K á r o I y ) = 
Hirdetési dij az E . L.-ban . . . . = 
Hirscli Istvánná, szül. Kraft A n n a 

segélyalapitvány = 
Hozzájárulás 

GHa. 
H. F. 
hd. 

H. I. ! 
H j . 

Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Készpénzalapitvány 
Külföldi fanemek tenyésztése 
L a k b é r . . 
Lapdij (Erd. Lapok) 
Legelő-erdő b e r e n d e z é s e . . . . 
Magyar Erdészeti Oklevéltár 
Népszerű növénytan . . . . . . 
Nyugdijalap 
Perköltség 
Postaköltség 
Rendkívül i bevétel 
Szantner Gyula-alap . . . . 
Tagsági dij 
Tangens-táblázatok 
G r . Tisza-Lajos-alapitvány . . 
W a g n e r Károly-alapitvány . . 
Üzemtervi nyomtatványok . . 
Üzemköl t ségek 

k. a. 
Kft. 
lb. 

: W 
M . L. 
E O T . 
N. Nvt. 

: Ny. a. 
Prk. 

: p k . ' 
rb. 
Sza. 

: td. 
: Tt. 
: T L a . 
: W K a . 

üz. 
ük. 

Asztalosok Szöv. ld. 600.—, Ágfalvy Imre td. 400.—, H. Anderkó 
Ábel td. 720.—. 

Beniczky Elemér ld. 600—., Benkő Béla td. 560.—, Bohuniczky 
Éndre td. 400.—, Barnóczky István hd. 380.—, Babos István ak, 
400.—, Gr. Berchtold Miklós Ilt. 1200,0.—, Bacsák Béla ak. 335.—, 
pk. 5.—, Balogh Ernő td. 400.—, Beyer Jenő td. 400.—, Bálint Ferenc 
td. 800.—, Benkovits Károly td. 400.—, Balogh Sándor td. 800.—, 
Boitner Gyula td. 320.—. 

Csató Sándor td. 400.—, Csizmazia László td. 400.—, Csaradai 
r. urb. I. F. J. a. 1470.—, Czillinger János üz. 81.—, 

Drasikovioh József td. 400.—. 
Eszterházy hitb. urad. üz. 20.—, Elek István td. 500.— Erősei y 

Bálint td. 400.— Rz. 120.—, Fösz. 300.—, pk. 120.—, EOT. 300.—. 
pk. 120.—. — 

Farkas József ld. 200.—, Faulvetter Ignác td. 500.—, Faragó 
István ld. 600.—, Földmiv. min. Ás. 80000.—. 

Gémes. János ld. 150.—, Gelencsi v. urb. I. F. J. a. 6422.40.—, Go-
gola József Etv. 50.—, üz. 28.—, pk. 22.—, Grillusz Artúr td. 400.—. 
Gellért Géza td. 400.—, Gáspár János hd. 303.—. 

Halupeczky Viktor üz. 83.—, Hajdú Gyula Etv. 50.—, üz. 28.—, 
Horváth Ferenc hd. 741.—, Horváth Rezső ld. 600.—, Héder István 
td. 400.—, Horváth János ld. 150.—. 

Imreh Dezső td. 400.—. 



Jákói Endre ak. 400.—, Juhász Mátyás ld. 200.—, Jánospusztai 
urad. hd. 303— és 488.—. 

Kiss István ld. 340.—, Koreny János ld. 300.—, Kartalik József 
td. 500.— Kisrónai Antal ld. 200.—, Kocsiscsák Miklós ld. 600.--. 
Kristofek Gyula td. 400.—, Gr. Károlyi Lajos Ka. 8000.—, Hj. 10000.-, 
Kristofek Béla hd. 1051.—, Kunstádter Hirlap ld. 780.—, Korelics 
Ernő üz. 28.—, Kövesi Antal td. 400.—, Kálmáncsai urad. üz. 223.—, 
Kopátsy Imre td. 400.—, Kállay Árpád td. 400.—. 

Lányi Gyula td. 620.—, Lonkay Antal ak. 400.—. 
Molitom Ákos td. 400.—, Makky János hd. 2234.—. 
Neumann István td. 664.—, üz. 28.—, pk. 8.—. 
Orbán László üz. 28.—, td. 400.—, Osztroluczky Tibor td. 500.—. 

EL. 248.-. 
Padstüber Antal td. 400.—, Plauder Lajos td. 400.—, Papp Béla 

td. 360.—, de Pattere' Gerard ak. 345.—. 
Renfer Gusztáv td. 400.—, Ruzsovits Tivadar ld. 300.—, RylI 

Viktor td. 400.—, Repiczky Gusztáv ld. 600.—, Rónay Antal ak. 
385.—, Rabi János ld. 600.—. 

Szentendre város ak. 400.—, Szénássy Béla td. 700.—, Sándor 
Jenő td. 400.—, Sallai József td. 560.—, Szabó Sándor üz. 79.—, pk. 
71.—, Gr. Széchenyi Aladár Hj. 20000.—, Schreier Dávid Hj. 2000.—. 
Simon József hd. 540.—, Sarlay József td. 400.—, dr. Szalay Géza 
hd. 200.—, Szőke Győző td. 560.—, Schröder János ld. 150,—, Schéda 
Béla ld. 200.—, Schwanzer Gusztáv td. 400.—, Szabó Ferenc EL. 
50.—, Szigyártó Zoltán td. 400.—, Sáradi István td. 400.—. 

• Tarics Ferenc td. 400.—, Tárczy Pál td. 400.—, Tóth János ld. 
600.—, dr. báró Thyssen B. Henrik Hj. 2000.—, dr. Tóbiás Gyula ak. 
377.—, Tilles Leó EL. 160.—. 

Ungváry L. rtsg hd. 9500.—. 
Vermes Imre EOT. 400.—, Am. 120.—, Gtün. 90.—, Rz. 160.— Vla-

szaty Ödön td. 400.—, ifj. Vlaszaty Ödön td. 400.—. 
Waldbott Frigyes báró id. Hj. 100000.—, dr. Weisz Leó ak.300.—, 

Witlinger Ede ld. 600.—, Varga Rudolf hd. 1281.—. 
Zemplén Géza dr. td. 315.—, Zsámbor Zs. Pál td. 500.—, Zubbogy 

község 7500.—, Ziegelhoffer Arnold ld. 3.00.-'-, Zirci apátság üz. 489.—. 
pk. 180.—. 



A z „Erdészeti Lapok" 1923. évi IV. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

A z 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 
25 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 4000 K.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apró hirdetéseknél egy szó 20 K, álláskeresleti hirdetéseknél 10 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

erdészeti magnagykereskedés és erdészeti csemetetelepek 

Szállít hazai és külföldi tenyőmagvakat, u. m.: pinus sylves 
tris, pinus austriaca, p i c e a e x c e l s a, l a r i x e u r o p e a, 
ab i e s p e c t i n a t a, pinus s t r o 6 u s, pinus Banksiana 
stb., továbbá lomblevelű, u. m.: akác, gleditschia, juhar, 
éger, szil, magaskőris, amerikai kőris és egyéb mag
vakat, valamint mindenféle hazai és külföldi gyümölcsmagvakat. 
Erdészeti csemetetelepeim a békeviszonyoknak megfelelően 
átalakíttattak s mindenféle tű- és lomblevelű csemeték szál
lítására képesek. — Üvegházi és szabadföldi rózsák 
nagy választékban — Árjegyzékkel, vagy kívánatra k ü-

lön á r a j á n l a t t a l készséggel szolgálok. 

C C C E M V A l T O I / I I l / I N I I I , f ftNNAUT 

A Faragó Béla cég csemetetelepei ma is tulajdono
mat képezik, azok még csak időlegesen sem mentek át más tu 
lajdonába, hanem mindenkor a Faragó Béla cég kizáró
lagos tulajdonát képezték. Minden ezzel ellenkező állítás, 
hirdetés valótlan s csak a nagyérdemű közönség megtévesztésére 

szolgál F A R A G Ó B É L A (7. II. 2.) 

24 éves erdőlegény, ki gróf Erdődy Sándornál hosszabb 
ideig volt alkalmazva, segéderdőőri vagy vadőri állást keres. 
Cim Koller József s. erdőőr, Nagykanizsa, Szécsényi-tér 4 sz. 
Zala megye. (3. III. 3.) 



Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-, 

DIÓ -6 ŰMB FÁT 
és egyéb keményfarönköket is 

. bármely mennyiségben vásárol 
Furnérgyár és Keményfatermelő rt. Bpest IX, Csont-u. I. 

Okleveles erdőmérnököt mielőbbi belépésre német nyelv
ismerettel keres Jánospusztai Uradalom és Ipartelepek r. t. 
Nógrádverőcén. (19) 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IV, Magyar-utca 52. félemelet 

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. (4. xi. 3.) 

Erdész, 37 éves, róm. kath., nős, középiskolát és 3 évi 
szakiskolát végzett. 20 év óta erdészeti szolgálatban, 11 .éve 
önálló erdőkezelő, jó vadász, kitűnő bizonyítványokkal, állást 
keres. Cim: Kristofek Béla körerdész, Högyész, Tolna megye. 



1076—1923. 
Táliya nagyközség elöljáróságától. 

ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY. 
Táliya nagyközség (Zemplén megye) tulajdonát tévő erde

jében körülbelül 40 kat. holdnyi területe cserezésre nyilvános 
árlejtés utján kiadátik. A kitermelő tartozik a eserezést folyó 
év július l-ig befejezni. A visszamaradt nyúzott fát külön-külön 
álló méterekbe rakni, amelynek, szélessége 1 méter, magassága 
125 centiméter. A kitermelő az árverés megkezdése előtt 250.000 
koronát tartozik biztosítékul, a községi pénztárba befizetni, 
amely összeg a legutolsó részletbe fog betiudatni. A kitermelt 
fák értéke minden hét végén fizetendő be a községi pénztárba, 
az esedékes forgalmi adóval. Általában a kitermelő köteles a 
községi erdész utasitásaihoz alkalmazkodni. 

A nyilvános árlejtés Táliya községházánál folyó évi áp
rilis hó 23-án délelőtt 10 órakor fog megejtetni. (18) 

Táliya, 1923 április 7. 
Táliya község elöljárósága. 

^ÖA/ IÖLCSFAISKOt -M* 

CEGLÉD 
Kérjen árjegyzéket Kérjen árjegyzéket 

Szakvizsgát tett, jó megjelenésű, erős, egészséges, erélyes, 
jó vadász, 33 éves, egygyermekes erdőőr, az erdészetnek min
den ágában teljes jártassággal bir, irodai munkában, vizén 
csoinakkal teljesen jártas, főerdőőri, vagy jobb erdőőri állást 
keres mielőbbi belépésre. Cim: Varga Rudolf urad. erdőőr, 
Romhány, Nógrád megye. (8. III. 2.) 

Erdőrendezési munkát (üzemtervet, reviziót), földmé
rést, parcellázást, határkitüzést vállalok. Budapest, IX., 
Ranolder-utca 23, II. 24. Dr. Schultz Károly oki. erdő
mérnök. (16.) 



(1. IV. 4.) 

Legmegbízhatóbb, 
legmagasabb 
csiraképességü 
erdei vetőmagot 

erdeifenyő-, 
feketefenyő-, 
lucfenyő-, 

Banksfenyőmagot 
Akácmagot 
Kőrismag 
Juharmag 
Égerfamagot m a : 

KŐSZEGI FENYŐMAGPERGETŐGYÁR 
Erdészeti magnagykereskedés. Erdészeti csemetetelepek 

Fióküzle tek: Romániában (Brassó) 
Lengyelországban (Lemberg), Jugo
szláviában (Zágráb), Ausztriában (Léka) 

Sürgönyeim: Magpergető, Kőszeg Árjegyzék ingyen és bérmentve! 

KŐSZEG (Vas m.) 

Hazai ipar és termelés! Pontos, lelkiismeretes kiszolgálás! 



1923. évi 758. szám. 

G Y Ó G Y N Ö V É N Y - E L A D Á S . 
Az erdőhivatal kerületéhez tartozó kincstári erdőbirtokon 

az 1923. évben vadon termő gyógynövények gyűjtési joga 1923. 
évi április hó 20-án délelőtt 10 órakor a miskolci erdőhivatal 
helyiségében zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános ver
senytárgyalás utján értékesítés alá kerül. 

Ajánlatok 1923. évi. április hó 19-én déli 12 óráig fogad
tatnak el. 

Kikiáltási ár 10.000 korona. Bánatpénz 3000 korona. 
Részletes felvilágosítást a miskolci m. kir. erdőhivatal 

ad, az árverési és szerződési feltételek ugyanott betekinthetők. 
Miskolc, 1923. évi március hó 20-án. (11.) 

M. kir. Erdőhivatal. 
Vadőri szakiskolát végzett és szakvizsgázott erdőőr fő-

vadászi vagy jobb erdőőri állást keres azonnali belépésre. 
29 éves, rom. kath., nős, kitűnő bizonyítványokkal rendelke
zik. Ugy az erdészet, mint a vadtenyésztés, óvás és gondozás 
terén szakember. Tóth József, Bánd, u. p . Herend (Veszprém 
megye). . "(13.) 

Nyaralásra keresek egy, esetleg kettő bútorozott szobát 
konyhahasznáhittal, vagy konyha nélkül, teljes ellátással, 
erdős, hegyes vidéken, .ahol jó víz és bőséges tej kapható. 
Ajánlatot: Budapest, IX., Ranolder-utca 23, II . 24. kérek. 
Dr. Schultz Károly erdőmérnök. (17.) 

21 éves fiatalember az erdészet, bármely ágában alkal
mazást keres. Nagy vadászati és kitermelési gyakorlattal bir. 
Cim: Csuczay Béla, Tardona, u. p. Dédes (Borsod in.). (12.) 

Okleveles erdőmérnöki állás töltendő be alanti uradalom
nál. Hosszabb gyakorlattal bíró, nőtlen urak küldjék okmány
másolatokkal felszerelt ajánlatukat fizetési igényeik meg
jelölésével kisterenyei uradalom, Kisterenye, Nógrád megye 
címre. (9.) 

Kezelő erdészi állást keres 40 éves, kath. családos erdő
mérnök, állami alkalmazott. Közbenjárót 200.000 koronával 
honorálom. Cim: Dr. Halasv Andorné, Budapest, Pálffy-tér 
4,111.4. (14. III. 1.) 
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H I R D E T M É N Y . 
A Magyarországi Faiértékesftő Hivatal a fa- és faszén

készletekben az 1923. évi január hő 1-től március hó 31-ig ter
jedő idő alatt beállott változásoknak az 5677/1919. M. E. sz. 
kormányrendelet alapján való bejelentésére szolgáló forgalmi 
„Jegyzék" nyomtatványból és az 1.923. évi március hó 31-én 
még. meglevő fa- és faszénkészletek részletes bejelentéséhez 
szükséges „Bejelentőlap" nyomtatványokból a törvényható
sági joggal felruházott városok cimére — valamint a várme
gyék alispánjai utján a járási főszolgabirák — és r. t. városok 
polgármesterei részére nagyobb mennyiséget küldött oly cél
ból, hogy a szükséges nyomtatványpéldányokat az azokért 
illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák rendelkezésre. 

A 3296/1918. M. E. sz. kormányrendelet 7-ik §-a értelmé
ben a f akihasználás engedélyezését a termelő az illetékes m. 
kir. járási erdőgöndnokságnál — illetve m. kir. állami erdő-
hivatalnál kérem ezni — avagy a fakihasználási jog átruházá
sát bejelenteni köteles — és a 8-5k § értelmében a hatósági 
hozzájárulásra a termelt fakészlet bejelentésénél hivatkozni 
kell. 

A hivatal felhivja a bejelentésre kötelezettek figyelmét 
arra, hogy ugy a fentieket, mint erdei készletek bejelentésénél 
a vasúti vagy hajóállomások nevét és ezeknek a készletezési 
helytől való távolságát a „Bejelentőlap" megfelelő helyén fel
tétlenül tüntessék fel, mert ennek elmulasztása esetén vizsgá
latnak és kellemetlenségnek teszik ki magukat; 

Végül figyelmezteti a hivatal a készlettulajdonosokat, 
hogy mindazok ellen, kik a f. é. január hó 1-től március hó 
31-ig terjedő évnegyedre szóló bejelentésüket legkésőbb 1923. 
évi április hó 15-ig ajánlott levélben a hivatal cimére postára 
ne madják, a kihágási feljelentést haladéktalanul megteszi. 

Budapest, 1923. március hó 8. (10.) 
Magyarországi Faértékesitő Hivatal. 



Erdőgyakornoki állas. A pécsi székeskáptalan erdőgya
kornoki állásra hirdet pályázatot a következő tájékoztató 
feltételek mellett: 1. Erdészeti akadémiai végzettség igazo* 
lása és keresztlevél csatolása. 2. Fizetési igények megjelölése. 
3. Egy évi próbaidőre vétetik fel, akit a székeskáptalan meg
választ, 4. Véglegesítés az egyévi próbaidő letelte után is 
csak azon esetben következik be, ha államvizsgát tett. 5. Kö
telességeiről az urad. kormányzótól nyerhet felvilágosítást. 
Folyamodványok 1923. április 30-ig a pontos lakáscím 
megjelölése mellett a pécsi székeskáptalan urad. kormány
zóságának elmére Pécs, Kardos Kálmán-u. 6. sz. küldendők'. 

Nyárfarönköt, tölgyet, szilfát, akácot, égert, gyertyán
fát, bükkfát, diófát, cseresznyefát és egyéb haszonfát bár
mily nagy és kis mennyiségben, sürgősen keresek. Ügyszin
tén tűzifát is. Budapest, IN., Ranolder-utca 23, II. 24. Dr. 
Schultz Károly oki. erdőmérnök. (lő.) 
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