
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY. 

51706/I /A/1/1919. — Az 1919. évi tavaszi erdészeti állam
vizsgára bocsátás iránti kérvények benyújtásának határidejét, a 
jelenlegi postaközlekedés nehézségeire való tekintettel — eltérőleg 
a fennálló szabályzat 6. §-ától — 1919. márczius hó 31-ében 
állapítom meg. 

Az 1919. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
tehát kérvényüket a szükséges okmányokkal felszerelve s bér
mentve legkésőbb 1919. márczius hó 31-ig küldjék be a magyar 
földmivelésügyi minisztérium l/A. főosztályának czimére (Budapest, 
V. Zoltán-utcza ló . szám). 

Az erdészeti államvizsgához bocsátásra a mai kivételes körül
mények között azok is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szol
gálata a vizsga idejéig számítva a két évet nem éri el, ha igazolják 
azt, hogy a gyakorlati szolgálatban mutatkozó hiányosság önhibá
jukon kivül, — valamely a háborúval kapcsolatos, méltánylást 
érdemlő ok következtében — állott elő. 

Budapest, 1919. évi február hó 3-án. 
Földmivelésügyi miniszter. 

ó£ ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Kaán Károly helyet tes á l lamt i tkár . A magyar népkormány, 
értesülésünk szerint, Kaán Károly miniszteri tanácsost, a föld
mivelésügyi minisztérium IB. főosztályának vezetőjét helyettes 
államtitkárrá nevezte ki és az erdészeti ügyek felülvizsgálatával 
bizta meg, amiáltal ismét egykézben egyesül az egész erdészeti 
adminisztráczió. Nehéz körülmények között, súlyos időkben veszi 
át Kaán Károly a magyar erdészet egyetemének gyeplőit. Adja a 
Gondviselés, hogy széles látkörü tapasztalata és az erdőgazdaság 
iránti lelkesedésből táplálkozó erélye és munkabírása sikeresen 
megküzdjön azokkal a körülményekkel, amelyek ma az ország 
erdőgazdaságát a visszaesés veszélyével fenyegetik. Szívből kíván
juk, hogy képességei ne ebben a védelmi harczban merüljenek 



ki, hanem a viszonyok konszolidácziója üdvös alkotó munkára is 
nyújtson neki minél több módot! 

Személyi hi rek. Kinevezések: Kacsanovszky József főerdő-
tanácsos, eddig a horvát ügyek referense a földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályában, helyettes államtitkári czimmel 
miniszteri tanácsossá az uj ruszka-krajnai minisztériumban; 

Krippel Móricz erdészeti főiskolai tanár főerdőtanácsossá; 
Lipták Viktor, Velics Gyula, Rohoska Soma, Árvái Ferencz, 

Trusza Sándor, Ró'czei Géza, Zsilinszky Győző, Popa János, 
Moldován Aurél, Popoviciu Valér, Dujié Branko, Fekete József 
és Zachar Gyula erdőmérnökgyakornokok ideigl. min. állami 
segéderdőmérnökökké; 

néhai Tisza István gróf nagykovácsi-i és radványi erdőbirtokain 
Erős Rezső erdőmérnök főerdőmérnökké; 

a szatmári püspökség bükkzsérczi birtokán Aáron Oktavián 
állami erdőmérnök hivatalfőnöki minőségben főerdőmérnökké. 

Állásáról lemondott: Nemetz János állami erdőmérnök és 
Mihalcsics Bosko állami segéderdőmérnök. 

Nyugalomba vonult: Tanádi Emil államvasuttársasági erdő
felügyelő (Királyhegye, Krassószörény m.). 

Halálozás. Tarcsányi Kálmán közalapítványi erdőmérnök, az 
Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai elhunyt. Béke hamvaira! 

Az erdészeti főiskola sorsa. A főiskola hallgatói m. hó 26-án 
küldöttségileg járultak Károlyi Mihály gróf és Berinkey miniszter
elnök elé ügyük elintézésének megsürgetése végett. Kívánságuk 
akkor még a főiskolának Gödöllőn, a volt királyi kastélyban leendő 
elhelyezésére irányult, amit Rózsa Kálmán czipész, a gödöllői 
nemzeti tanács elnöke is támogatott, a kormány kebelében azonban 
több miniszter ellenzett. A főiskolai hallgatók tehát jóindulatú 
biztatásnál egyebet akkor még nem kaptak. 

Legújabban az a terv, hogy a főiskola Sopronban talál 
ideiglenes otthont egy átalakítandó kaszárnyában. Sopron, mint 
fejlett város, melynek környékén sok intenzive kezelt erdőbirtok 
is fekszik, jó választás s igy reméljük, hogy a főiskolai hallgatók 
ott be fogják fejezhetni tanulmányaikat, melyekre vonatkozóan 
egyébképpen a földmivelésügyi minisztérium f. é. 50898. sz. alatt 
a következő tájékoztató közleményt adta ki: 



„A háborúból visszatért selmeczbányai bányászati t's erdészeti 
főiskolai hallgatókat tanulmányi idejükben szenvedett veszteségeikért 
a lehetőség szerint kárpótolni óhajtván, a pénzügyminiszter 
úrral egyetértőleg a következőket rendelem: Azoknak a főiskolai 
hallgatóknak, illetőleg érettségit tett középiskolai tanulók részére, 
kiknél tanulmányaik elvégzésében, háborús okok miatt, az önkéntesi 
év idejétől eltekintve, időveszteség állott elő, az 1918—1919. tanév 
még hátralevő időtartama alatt három egymásután következő 
tanfolyam tartandó, oly módon, hogy az I. cziklusban nyári, 
a II. cziklusban téli és a III. cziklusban ismét nyári féléves tan
tárgyak adassanak elő. A rendes polgári (nem katonai) hallgatók 
csak a III. cziklus előadásait hallgathatják a katona-hallgatókkal 
együtt. A katona-hallgatók az általuk szabályszerűen lehallgatott 
tantárgyakból, a főiskolai tanács kijelölése mellett bármikor; a 
rendes polgári (nem katona) hallgatók pedig az 1918—1919. tanév 
téli féléves tantárgyaiból a III. cziklust megelőző hónap tartama 
alatt, a főiskolai tanács által megállapítandó időben, a nyári fél
éves tantárgyakból szintén a tanács által megjelölendő időben 
jelentkezhetnek vizsgára. A kurzusok megtartásának helye és az 
egyes cziklusok megkezdésének ideje és időtartama a Budapesti 
Közlönyben és az elterjedtebb napilapokban később fog közöltetni." 

Az erdészeti tisztviselők, a lkalmazot tak és munkások 
ügyei a népjóléti minisztérium felállításával ennek hatáskörébe 
mennének át. Mivel azonban ezek az ügyek csakis az erdőgazdaság 
vezetésével kapcsolatosan, annak különleges viszonyait ismerő 
szakemberek által láthatók el, az Országos Erdészeti Egyesület 
állandó bizottságának kezdeményezésére annak érdekében, hogy 
ezek az ügyek a földmivelésügyi minisztérium hatáskörében 
maradjanak, felirt a kormányhoz. 

Felhívás. Az Országos Erdészeti Egyesület állandó bizottsága 
azokat az erdőmérnököket, akik a földbirtokreformmal kapcsolato
san földmérő munkálatokra vállalkoznának, felkéri, hogy ebbeli 
hajlandóságukat az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalá
nál jelentsék be. E felhívásnak egyelőre csak tájékoztató czélja van-

Tölgy- és fenyőkéreg, továbbá gubacskészleteket a keres
kedelemügyi miniszter f. é. 43796. számú rendelete értelmében 
minden hó első napján volt állapot szerint, a Népruházati Bizottság 



Bőripari Osztályának (Budapest, V., Aulich-utcza 5.) az ott kap
ható űrlapokon minden hó 5-éig be kell jelenteni. Ugyanez a 
szerv elrendelheti, hogy ezeket a készleteket a birtokos a bizottság 
által megjelölt személynek vagy vállalatnak maximális áron 
engedje át. 

Képviseletek. Az Országos Erdészeti Egyesület a keres
kedelmi minisztériumban szervezett Munkaügyi Tanácsba Biró 
Zoltán főerdőtanácsost, a Kereskedelmi Múzeum igazgatótanácsába 
pedig Schmidt Károly miniszteri tanácsost, póttagként pedig 
Papp Béla erdőtanácsost küldte ki. 

Adományok. A Wagner Károly-alapítványra f. évi január 
hóban befolyt adományok: 

Faértékesitő Hivatal tisztikara újévi üdvözletek megváltása
ként 107 K, Pukács Endre u. a. 5 K, Nagykovácsi uradalom 1000 
korona, Faértékesitő Hivatalnál felajánlott napidíjak 248 korona. 

Az /. Ferenc József-alapra f. évi január hóban befolyt ado
mányok: Dunapataj község 59 K 27 f, Nagykőrös város 327 K 
93 f, Nagykovácsi uradalom 1000 K, Kocsár község 295 K 37 f, 
Türkös község 117 K, 75 f, Ordas község 39 K, 45 f, Besztercei 
erdőigazgatóság 4000 K, Ostorosi v. úrbéresek 1 K. 

Közgazdasági irodalmi pályázat. Lánczy Leó, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ötvenéves munkajubileuma 
alkalmából a kamaránál százezer koronás közgazdasági irodalmi 
alapítványt tett. Az alapítvány czélja oly önálló közgazdasági mű
veknek jutalmazása, amelyek a magyar közgazdaságnak valamely 
életbevágó kérdését azon az alapon tárgyalják, hogy az elméleti 
és gyakorlati vonatkozások egyaránt figyelemben részesüljenek. 
A kamara az idén elsősorban tűzi ki ezen pályázatot, melynek 
dija 6000 korona. Résztvehetnek a pályázatban eddig nem publikált 
művek kéziratban vagy gépen irt pályázatban. 

A pályázati feltételek részletei iránt érdeklődőknek a kamara 
titkári hivatala megadja a szükséges bővebb értesítést. (Budapest, 
V., Szemere-u. 6.) 

Mi az el járás a munkaadó és az alkalmazott közti perekben ? 
A munkaügyi bíráskodásról szóló néptörvény az e tárgyban kibocsátott összes 
rendeleteket állította össze és látta el magyarázó jegyzetekkel dr. György Ernő 
az O.V1KE titkára most megjelent füzetében. Tartalmazza a könyv a peres eljárás 
során leggyakrabban szükséges beadványok mintáját is s összeállításánál fogva 



igen alkalmas arra, hogy ugy a peres felek, mint a bíróság munkájában részt
vevő laikus ülnökök minden kérdésben pontos tájékoztatást nyerjenek. A könyv 
az OMKE kiadása (V. Rudolf-rakpart 9.), ára 3 korona. 

Leszerelt katonatisztek kertgazt íasága. Abban a hatalmas munka-
programmban, melyet a leszerelt és kenyérnélküli tisztek érdekében összeállítottak, 
szerepel a tiszteknek a kertgazdasági munkára való kiképzése is. A Magyar 
Tisztek és Továbbszolgáló Altisztek Országos Szövetsége (IV., Váci-u. 38.) most 
kerttelepek létesítésén fáradozik olyan tisztek számára, akik a kertgazdálkodást 
állandó foglalkozásul választották. A Szövetség ezúton is felhívja az érdeklődőket, 
hogy akik a kertgazdálkodást hivatásszerűen űzni akarják, azok jelentkezzenek 
a Szövetség „Gazdaszakosztályánál", annál is inkább, mert laikusok számára 
kertgazdasági tanfolyamot rendeznek. A szakosztály az olyan szövetségi tagok 
számára, akik a földművelést megélhetési alapul választják, telepítési akcziót is 
indított. Gondoskodik arról, hogy gazda tagjai számára középbirtokok szerzésit 
elősegíti. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

A Magyar Népköztársaság kormányának 778/1919. M. E. számú 
rendelete 

a tűzifáért, faszénért, gömbölyű épület- és müfáért, műhasábfáért 
és egyes fürészelt faválasztékokért követelhető legmagasabb árak 
megállapításáról szóló 336811918. M. E. számú rendelet módosítása 

tárgyában. 

A Magyar Népköztársaság kormánya rendeli: 

1. §• 

A földmivelésügyi miniszter a fa- és faszénválasztékokért 
követelhető legmagasabb árak tekintetében a 3368/1918. M. E. 
számú (a Budapesti Közlöny 1918. évi augusztus hó 2. napján 
megjelent 173. számában kihirdetett) rendelethez I. alatt mellékelt 
árjegyzékben foglalt rendelkezéseket, — az árjegyzékben szám
szerűen megállapított árak kivételével — valamint az ugyanazon 
rendeletben II. alatt mellékelt utasításban foglalt méretezési és 
minősítési feltételeket a szükséghez képest rendelettel kiegészítheti 
és módosíthatja. 


