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A z ' Ofszágos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjárulékok (alap, kamat vagy tagdíj) és az időn
kint közzétett pótdíj fejében kapják.
/ .
S z e r k e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t e n , Lipótváros, A l k o t m á n y - u t c a 6. s z . II. e m e l e t
A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek.
(Telefon: 37—22.)
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Júliusi számunkban ugyanezen a helyen azzal a
k é r e l e m m e l fordultunk az Országos Erdészeti Egyesület
t. tagjaihoz, hogy a

f. év II. felére

looo

K

pótdíjat

beküldeni szíveskedjenek. Minthogy ennek a kérelem
nek eddig csak a tagok kis töredéke tett eleget, újból
felkérjük a t. tagokat ezen összeg
Az

Erdészeti

Lapok

nyomdai

beküldésére.
előállítása

(papir

nélkül) a januári egységáraknak több mint tízszeresére
emelkedett

A

lap

ily körülmények között csakis

tagjárulékok pontos beküldése

a

esetén jelenhetik meg.

Budapest, 1923 szeptember hóban.
Az Erdészeti Lapok kiadóhivatala.

Földreíormnovella.
Az ;,Erdészeti Lapok" folyó évi júniusi számában ismer
tettük a földbirtokreform novelláris módosításának erdészeti
vonatkozásait, amelyek a magyar erdőgazdaságot több tekin
tetben létében veszélyeztették.
Azóta a novella némi átszővegezésben részesült s neveze
tesen az erdészetet legközelebbről érintő 8. §. bennünket ér
deklőpontjai a következő alakban kerültek a törvényhozás elé:
„Az egészen megváltható földbiltokhoz tartozó erdőnek az
egész birtokkal e g y ü t t e s megváltását a T. 83. §-a nem gátolja.
Az ilyen módon megszerzett erdőt azonban feldarabolni nem
szabad, hanem üzemterv szerint kell kezelni s amennyiben ezt
máskép nem lehetne biztosítani, állami kezelésbe kell adni.
Az Országos Földbirtokrendező Biróság a földmivelés
ügyi miniszternek a közigazgatási bizottság gazdasági albizott
sága meghallgatása után nyilvánított hozzájárulásával kivéte
lesen arra kötelezheti az olyan terület birtokosát, amely terü
letet a hatóság erdő gyanánt tart nyilván (T. 83, §.), de amely
terület a valóságban nem erdő és a beerdősités kötelezettségé
nek hatálya alatt sem áll, hogy a legeltetésre alkalmas és erre
a közérdek sérelme nélkül használható említett területéből meg
határozott időre haszonbérbe adjon közös legeltetésre annyit,
amennyit saját okszerű gazdálkodására és az erdészeti érde
kekre figyelemmel nélkülözhet, még pedig az Országos Föld
birtokrendező Bíróság által megállapitott feltótelek mellett
azoknak, akiket az Országos Földbirtokrendező Biróság erre
érdemesnek ítél. Ez a rendelkezés azonban csak kivételesen és
akkor nyerhet alkalmazást, ha másképp egyáltalán nem volna
lehetséges közlegelőt biztosítani s énnek következtében a köz
érdek kárával is a helyi állattenyésztés hanyatlásától kellene
tartan i.
Ha az elengedhetetlenül szükséges közlegelőt még az előbbi
bekezdés alapján sem lehetne biztosítani, egészen kivételesen
arra is kötelezhető az erdő tulajdonosa, hogy fával tényleg
borított erdő területéből, ha az nem véderdő, engedjen át
haszonbérbe az előző bekezdésben eimlitetteknek megfelelő
:

területet, de csak olyant, amelyen a legeltetés a faállománynak és a talajnak károsítása, valamint az erdőfelújítás sérelme
nélkül gyakorolható és csak akkor, ha a visszamaradó erdő
üzeme okszerűen tovább folytatható és a fatermelés országos
érdeke sem szenved. Ez a 'haszonbérlet csak addig tarthat,
ameddig az illető terület kitermelésére kerül a sor, de legfel
jebb 10 évig. Ezen bekezdésen alapuló haszonbérlet makkol
tat;! sra nem terjed ki."
Ebből az uj szövegből kivehetően az erdőt megválthatóvá
kívánja tenni a kormány; ennek a szándéknak indokait nem
ismerjük, nyilván politikummal van dolgunk, mely lápunk
tárgykörén kívül esik. A z igy származó jogbizonytalanság
súlyos gazdasági következményeire, főként az erdősítések és
befektetések elhanyagolására, a tul'használatok előmozdítására
már múltkor reámutattunk.
Az erdőnek legelő és házhely céljaira való megváltását az
uj szöveg mellőzi s ebben a tekintetben kétségtelenül javulást
jelent, de az erdőgazdaságra mégis óriási veszélyeket rejt
magában és küzködő, a jobb jövő útjait kereső erdőgazdasá
gunkat visszaeséssel fenyegeti.
Az uj szöveg ugyan hangsúlyozottan csak kivételesen és
időlegesen nyit utat a legeltetésnek az erdőben, tartunk azon
ban attól, hogy közlegelőink gondozatlan állapota mellett igy
is óriási ostromnak lesz az erdő kitéve. Mit várhatunk akkor,
amikor már most, a novella törvényerőre emelkedése előtt
tudunk konkrét esetet, amidőn az első fokon eljáró bíró egyik
uradalomnak már béerdősitett kopárját ítélte oda egyik köz
ségnek legelőül boldankint 6 mm. buza megváltási áron, tehát
nem is haszonbér ellenében, bérletként, hanem örök tulajdonul.
Hogy ezzel az illető erdőtest ketté lesz szakítva, ezzel a gaz
dasági szakismerettel nem rendelkező bíró terméíszetesen nem
törődik, arról pedig, hogy ily esetben erdészeti tanácsadó
álljon rendelkezésre, intézkedést az uj szöveg sem tartalmaz,
legalább nem világosan.
Az erdőtörvény rendelkezései és az okszerű gazdaság érde
kei a gyakorlatban számtalan esetben összeütközésbe fognak
kerülni a földbirtokreform-novella alapján támasztható igé-.

nyekkel s szomorú tapasztalataink vannak arra nézve, hogy
ekkor legtöbb esetben az erdészeti érdekek szorulnak háttérbe.
A novella uj szövege elsősorban a bár erdőként nyilván
tartott, de tényleg nem erdőt képező és erdősítési kötelezettség
alatt sem álló teriileteket szemeli ki legelőbér létül. A végrehaj
tási utasítás lesz hivatva ezeket a teriileteket közelebbről meg
jelölni. Nem gondolhatunk másra, minta kataszterben erdőnek
nyilvánított, de régóta más művelés alatt lévő, pl. engedély
nélkül régente irtott magánerdő teriiletekre, avagy erdősítésre
önként kijelölt, de még be nem erdősitett területekre. Ha véle
kedésünk helyes, akkor a novella bizonyos mértékben elébe
vág az erdők fen tartásáról készülő törvénynek, másfelől az
Alföld fásítása elől is elvon bizonyos területeket.
A végső esetben igénybevehető erdei legelőre nézve nélkü
lözzük a határozott utalást arra, hogy az csak az üzemtervek
keretén belül s az erdőfelügyeleti hatóságok meghallgatása
mellett Ítélhető meg. A szöveg a legeltetést e g é s z e n a kiterme
lés időpontjáig tolja ki, nem ismer tehát előtilalmat, ami a
természetes*felujitáist teszi szinte kilátástalanná. Az erdőbirto
kost kötelezi erdejének legelő céljára való bérbeadására, de az
igényjogosultakat semmire sem kötelezi, sem arra, hogy a bé
relt terület egyes részeit felváltva legeltessék, sem arra, hogy
több marhát ne legeltessenek, mint amennyi annak állatbirása,
nem zárja ki az erdőt tönkretevő kecskelegeltetést stb.
Az uj szövegnek egyik főhibája azonban ezenfelül az,
hogy az igényjogosultak számát sem korlátozza azokra, akiket
házhelyre vagy földre egyébként jogosultnak tart a földreformtörvény, hanem egyszerűen azt mondja, hogy azoknak
adható legelő, akiket az OFB erre érdemesnek tart. Ez ismét
egyike azoknak a laza törvény szövegezéseknek, amelyekkel
ujabb törvényeinkben oly gyakran találkozunk s amely jelen
esetben nagy veszélyt jelent erdeinkre nézve.
Habár tehát a novella uj szövege az első tervezettel szem
ben javulást jelent, mégis az erdőgazda aggodalommal néz
ennek az ügynek fejleményei felé, s várva várja azt az időt,
amidőn gazdasági törvényeink ismét csak a szigorú okszerűség
alapjain épülnek fel — még akkor is, ha igy nem népszerűek.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK
i.
Az Országos Erdészeti Egyesületnél beszerezhető
:-:
könyvek jegyzéke:
:-:
Á r a
tagoknak

másoknak
k o r o n a

C s o m a g o l á s i és
postaköltség

1. Belházy Emil: Az erdőrende
zéstan kézikönyve (1150 gr)
1000—
1400 500 —
2. Biró Zoltán: ültessünk
erdőt
(röpirat)
—'
30 —
3. Gaul Károlv: Hazánk házi fa
ipara (240 gr)
360 480-200 4. Gellért József: A
bükktüzifa
romlása és az ellene való vé
dekezés . . . . «
80-—
120--^60 —
5. Grundner—Sehwappach—Bund:
Táblák álló fák és faállomá
nyok fatömegének meghatá
rozására (310 gr\
720-9602506. Hollendonner Ferenc dr.: A fe
nyőfélék fájának összehasonuo km-ig 1200
Utó szövettana (1950 gr) . .
2400—
3200—
azontúl Í800
7. Kaán Károly:
Erdőgazdaság
politikai kérdések. II. kiad.
(125 gr)
1200—
1200"—
2008. Kaán Károly: Erdőgazdasági
problémák
600-—
6Ö0-—
ÍW-?,
9. Kövesi Antal: Erdészeti géptan
(350 gr) . .
480'720 —
250 —
10. Márton Sándor: Lec/elő-erdőL(350 gr) . . . . . . . .
.
30040O250'11. Pécli Dezső: A külföldi fanemek
megtelepítése stb. (370 gr)
.
'''—
250 —
12. Pohl János: Tangens táblázató',
(150 gr)
240^
320150^
13. Tagányi Károly: Magyar erdé
szeti oklevéltár. 3 kötet (5
200 km-ig 2000
kg 200 gr)
2400-—
3200—
azontúl3000
14. Vadas Jenő: Az akácfa mono
gráfiája (540 gr)
720y
960'400"15. Zemplén Géza dr.: Fából készitett cukor és alkohol (200 gr) . 240--^
320-160Kérjük a könyv árának és a jelzett, csomagolási és posta
költségnek előzetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesü
let cimére (Budapest, Y.. Alkotmány-utca 6. szám).
-
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Felhívás segélyek ügyében.

Az Országos Erdészeti Egyesület által kezelt jótékony
alapítványokból

decemberben kiosztandó segélyekre vonat

kozó bélyegtelem

folyamodványokat az egyesület (Budapest,.

V., Alkotmány-utca 6. sz.) f. évi november hó 15-éig fogad eh
Budapest, 1923 szeptember hóban.
A titkári

hivatal.

K Ü L Ö N F É L É K
Halálozások. Nemes Guckler Károly székesfővárosi
főerdőtanácsos m. hó 31-én munkás életének 65. évében hoszszas szenvedés után elhunyt, A fővárost környező erdőségek
lelkes gondozója, az erdőgazdaság iránt rajongó szeretettel
viseltető szakember hunyt el benne. Emlékét a Hűvösvölgy
és Óbuda között elterülő egykori kopárokat borító, kiterjedt
fekete fenyvesek őrzik meg az utókornak, nemkülönben az
o rítunkájának eredménye volt a pesti oldalon, a fővárosi
határ mentén, annak idején telepitett erdőövezet, amelynek
hivatása a Bakos homokjának távoltartása volt. A budai
hegyeket boritó, többnyire sarjeredetii lomberdőket szolgá
lata első felében gyors ütemben magról kelt szálerdővel
igyekezett felváltani, amidőn azonban látta, hogy a nagy
gonddal ültetett és ápolt fiatalosai a dolomáttalajon lassan
fejlődnek, szolgálata további folyama alatt a meglévő, túl
nyomóan életképes erdők konzerválására törekedett s igen
mérsékelt használatokkal megóvta a budai hegyvidék kies
erdőkoszoruját. A háború s azt követő forradalmak alatt
ismételten felmerülő erdőkihasználási tervek ellen nagy
eréllyel és sikerrel küzdött. A főváros derék, köztiszteletben
álló tisztviselőt vesztett benne. — Würsching Frigyes ny. in.
kir. erdőtanácsos elhunyt. Mindkettőben az 0 . E. E. régi
tagját gyászolja. Béke hamvaikra!

Erclőgazdaságpolitikai kérdések. I I . kiadás. Kaán Ká
roly, h. állainttitkár tollából 1920. évben megjelent „Erdőgazdaságpolitikai kérdések"-ben oly munkát üdvözölhettünk,
mely az ország széles köreinek érdeklődését és figyelmét az
erdészet felé terelte, úgyhogy számos köz- és magánkönyv
tárban hamarosan méltó hefyre talált. Ennek folytán második
kiadásáról aránylag rövid idő után gondoskodni kellett. A Ma
gyar Tudományos Akadémia által annak idején jutalmazott
mű II. kiadásának megjelenését a magyar tudomány ezen régi
szerve támogatta, amiről hálával kell megemlékeznünk. La
punknak a jelenlegi'Sajnálatos viszonyok által szűkre szabott kerete nem: engedi meg, hogy a munkát érdeme szerint mél
tassuk. Meg kell tehát elégednünk annak a kijelentésével,
hogy a magyar erdészet fejlődéstörténetének egyik legkriti
kusabb időszakában nagy hozzáértéssel és teljes tárgyilagos
sággal rögziti meg az integer Magyarország közgazdaságában
felépült, de a világháború eseményei folytán kegyetlenül szét- •
roncsolt helyzetképet, melyből éppen a szerző erélyes és biztos
vezetése mellett kezd jövőnk kibontakozni. A mult intézke
dései, törvényei és az azokból fakadt jelentékeny eredmények
és sikerek előtt zászlót hajtva, minden takargatás nélkül fel
tárja a jelent, a jövőt illetőleg pedig legjobban magát a szer
zőt idézhetjük, midőn munkája II. kiadásához irt előszóban
megnyugvással (megállapítja, hogy: „A könyvem
fejtegetései
nek végkövetkeztetéseiben
nemzetháztartási
érdekekből szük
ségesnek jelzett intézkedések egy. részét azóta a
nemzetgyűlés
is magáévá tette s azok ma már szentesitett törvények
alakjá
ban kerülnek végrehajtásra; a másik részüket tárgyaló
törvény
javaslatok
most vannak munkában; mig' a harmadik. része
legutóbb kormányrendeletekben
látott napvilágot."
Valóban
kár, hogy ezt a mindenképen, sikerült és kerek egészet alkotó
munkát nem lehet a nyugati kulturnemzetek számára hozzá
férhetővé tenni, mert élénken bevilágít a való életbe s igy sok
téves felfogást, vagy szándékosan terjesztett valótlanságot
tudna eloszlatni, mely a reánk kényszeritett szerencsétlen
békemű létrejövetele akalmával ellenünk döntött. Az Országos
Erdészeti Egyesületnél megrendelhető könyv IT-ik kiadása-

nak ára 1200 K. Csomagolás és postaköltség fejében ezenfelül
200 K küldendő be. .
de Pottere Gerard.
Adományok. Az Országos Erdészeti Egyesület támoga
tására ujabban adakoztak: Harkó Lajos lo.ooo K, Schulhof
és Heeht looo K, Radoychich Mátyás lo.ooo K, hg. Montennuovo Nándor loo.ooo K, Fülöp Józsiás kóburgi hg. ,2oo.ooo
K, Huszár Tibor 25.ooo K, Almássy-uradalom 3o.ooo , Festeticb Tasziló hg. 2o.ooo K, Magyar Acélárugyár r.-t. lo.ooo K,
Borhy György 4ooo K, Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű r.-t.
2oo.ooo K, Esterházy hgi hitb. Soo.ooo K, Valkó Ágoston
5ooo K, gr. Festetich Kálmán So.oqo K, dr. Békefi Rémig
zirci apát 2ő.ooo K, gr. Nádasdy hitb. So.ooo K, gr. Széchenyi
Emil 2o.ooo K, gr. Erdődy Sándor őo.ooo K, Nagykőrös vá
ros lo.ooo K. Ezenkívül a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter ur a közalapítványi erdők részéről 826.ooo K-t, a föld
mivelésügyi miniszter ur pedig államsegély címen loo.ooo
K-t, az alföldi akció céljaira pedig áoo.ooo K-i utalványozol 1.
Fogadják a nemeslelkii adakozók ez uton is az egyesület
őszinte köszönetét.
K

Elkésett elismerés. Júniusi számunkban adtunk hírt
budafalvi Vermes György hercegi urad. erdőmester halálá
ról. A hivatalos lap szeptember 2-iki száma közli, hogy a
kormányzó az elhunytnak a jugoszláv megszállás alatt tanú
sított hazafias magatartásával szerzett érdemeiért elismeré
sét fejezte ki.
A büntetőjogi értékhatároknak, valamint a pénzbüntetés
és pénzbírság mértékének felemelése. A m. kii-, minisztérium

az 1923. évi X X X I I . t. c. 22. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján a 6,050—1923. M. E. számú rendeletével a többek
között hatszázszorosára emelte fel az erdei kihágásra, vét
ségre, illetőleg bűntettre az 1879 : X X X I . t. c-ben foglalt
erdőtörvény 69., 73. és 74. §-ában megállapított hatvan ko
rónát, valamint a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről, szóló
1894 : X I I . t. c. 93., 94. és 97. §-ában megállapított hatvan
korona értékhtárt.
A rendőri büntető eljárás tekintetében a községi bíró
ságnak a mezőrendőri és az erdei kihágásokra vonatkozó

rendőri büntető bírósági hatáskörére megállapitott n e g y v e n
korona és a büntető parancs kibocsátásának feltételéül meg
állapitott harminc korona, valamint a kihágásokból eredő
kártérítési követelésnek a rendőri büntető
eljárás
során
érvényesítésére megállapitott száz korona értékhatárt há
romszázszorosára emelte.
Az erdőrendészeti áthágásokra (1879 : X X X I . t, c. első
cim IY. fejezet) megállapitott, továbbá a fegyelmi bünteté
sül kiszabható pénzbüntetésnek vagy pénzbirságnak legki
sebb összegét háromszorosára, legmagasabb összegét pedig
a hatszázszorosára emelte fel.
Bűntett v a g y vétség miatt kiszabott pénzbüntetésnek,
szabadságvesztés büntetésre átváltoztatásánál hatszáz koro
nától tizenkétezer koronáig terjedő összeg helyett e g y n a p
számitható. Hatszáz koronát felül nem haladó pénzbüntetés
helyett tizenkét óránál hosszabb ideig tartó elzárás nem álla
pitható meg.
A rendelet hatályon kivül helyezi az egyes törvények
nek azokat a rendelkezéseit, amelyek a behajthatatlan pénz
büntetésnek szabadságvesztés büntetésre átváltoztatása te
kintetében a jelen rendelettől eltérő szabályokat állapítanak

meg (v. ö. 1879 : X X X I . t. c. 77. §; 1894 : X I I . t. c. 114.
§.) s helyettük a jelen rendeletben megállapitott szabályokat
lépteti.
A rendelet 1923. évi szeptember hó 1 napján lépett életbe.
A rendelet rendelkezéseit az életbelépéskor folyamatban
lévő ügyekben és a rendelet életbeléptetésének napja előtt
elkövetett cselekményekre is alkalmazni kell.
Erdőrendészeti áthágások gyors letárgyalása. A z Erdé
szeti Lapok augusztus 15-iki számában hírt adtunk arról, h o g y
a belügyminiszter úr az erdei kihágások és az erdőkre vonat
kozó kivételes jogszabályokba ütköző kihágások g y o r s letár
gyalása és az ítéletek végrehajtása tárgyában Szigorú kör
rendeletet intézett az eső fokon ejárni hivatott rendőri
büntetőbíróságokhoz. A közigazgatási hatóságok azonban
nemcsak a kihágások, hanem az erdőrendészeti áthágások
eseteiben sem járnak el ez ügyek fontossága által megkivánl

Ügybuzgósággal s az 1879. évi X X X I . t.-c. 63. és 66. §-aibah
megállapitott batáridőket teljesen figyelmen kivül hagyva, az
Ügyeket többszöri sürgetésre sem terjesztik a közigazgatási
bizottságok gazdasági albizottságai elé. Tekintettel arra, hogy
az ilyen eljárás a törvényes rendelkezések sikeres végrehajtá
sát és hatályosságát lényegesen csökkenti és eredménytelenné
teszi az erdészeti külső szakközegeknek a gondozásukra bízott
érdekek megvédésére irányuló törekvését, a belügyminiszter
•űr ujabban arra utasította valamennyi vármegye alispánját,
hogy a járási főszolgabirákat, illetve a rendőri büntetőbírósá
gokat a legerélyesebben utasítsák az erdőrendészeti áthágási
ügyek gyors és az előirt rendelkezéseknek megfelelő tár nyí
lására, kilátásba helyezvén, hogy ujabb panasz esetén a mu
lasztó közeg ellen a megtorlást fegyelmi nton is érvényesíteni
fogja. A belügyminiszter ur e rendelkezések megtartásának
éber figyelemmel kisérésére egyidejűleg a főispánokat ás fel
hívta.
Áremelés. A ni. kir. földmivelésügyi miniszter az erdé
szeti főosztályának segédhivatalánál készletben lévő „Erdé
szeti segédtáblák" eladási árát 6000 koronában, az „Erdészeti
kihágási naplÖ"-ét 2000 koronában, a „Szolgálati könyv"-ét
betéttel (munkás és fuvarjegyzék) 3000, betét nélkül pedig
2000 koronában állapította meg. A könyvek az ár, a szabály
szerű postaköltség, valamint 125 korona csomagolási költség
előzetes beküldése ellenében a földmivelésügyi minisztérium
házipénztáránál (Bpest, Országház-tér 11.) rendelhetők meg.
A földmivelésügyi miniszter az „Erdészeti jelvény" árát is
felemelte. E jelvények a m. kir. állam pénztáraknál szerez
hetők be darabonkint 1000 koronáért.
A z erdőőri és vadőri

vizsgák diját

a

földmivelésügyi

miniszter 250 K-ra emelte fel.
Levelezés esetén válaszbélyeget k é r ü n k !
B e d ő : Erdőőr, Illés: Vadőr cimű müve, az Erdé
szeti Zsebnaptár elfogytak s az Országos Erdészeti
Egyesületnél nem kaphatók!
„ A z Erdő" című lap megszűnt!

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
i.
A m. kir. minisztériumnak 6311 1923. M. E. számú rendelete a fa
és faszénkészletek felhasználásának és
forgalombahozatalának
szabályozása, valamint azok tájékoztató árának megállapítása tár
gyában kiadott 7266 1920. M. E. számú rendelet egyes rendelkezé
seinek ujabb módositása tárgyában.

A m. kir. minisztérium az 1922. X V I I . t.-c. 6. §-ának 1. be
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli:
1. §•
A bejelentés alá eső készletekből eladott vagy felhasznált ,-•
í a anyag után a Magyarországi Faértékesitő Hivatalt a 7266—
1920. M. E. számú rendelet 7. §-ában, illetőleg a 4890/1923.
M. E. számú rendelet 1. §-ában meghatározott dijak helyett a
következő dijak illetik meg:
a) egy méternél hosszabb darabokban termelt és középen
mérve, 8 cm-nél vastagabb bármilyen fanemü épületfáért vagy
nimfáért tömörköbméterenkint ötszáz (500) korona; b) bármilyen fanemü fűrészelt vagy faragott fáért tömör
köbméterenkint hétszázötven (750) korona;
c) tölgyfából készült magyar és német dongáért akónkint
huszonöt (25) korona, francia dongáért 100 normál darabon
kint 'hétszázötven (750) korona;
d) műszaki célokra alkalmlas kettő (2) méternél nem hoszszabb ürméterekbe rakva értékesített hasábfáért és tönkökért
bármely fanemből ürméterenkint kettőszázötven (250) korona;
e) tűzifáért, tekintet nélkül a fanemre és választékra, ür
méterenkint ötven (50) korona; vasúti szállítás esetében 10.000
klg.-kint egyezer (1000) korona;
f) faszénért, tekintet nélkül a fanemre, niétermázsánként
ötven (50) korona és
g) műszaki célokra (papír, cellulose- vagy tanningyártásra) eladott hulladékfáért és kötegelt tűzifáért 10.000 klgkint egyezerkettőszázötven (1250) korona.

Füzetes szállítási igazolványok kiadása esetében a féltől
leteendő biztositék összege a 7266/1920. M. E. száma, rendelet
8. §-ában meghatározott összegek ötvenszeresére emeltetik fel.
3. §.
Elrontott, a fél hibájából hibásan kiállitott vagy fel nem
használt igazolvány dija egyezer (1000) korona.
4- §•
Ez a rendelet az 1923. évi szeptember hó 1. napján lép
életbe és életbelépésével az ugyané tárgyban 4890'1923. M. E.
szám alatt kiadott (a Budapesti Közlönynek 1923. évi június
hó 28. napján megjelent 145. számában kihirdetett) rendelet
hatályát veszti.
Budapest, 1923. évi augusztus hó 24-én.
Gróf Bethlen István s. k.
m. kir.miniszterelnök.
II.

,'

.

HIRDETMÉNY.
Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1923. évi október hó
22-én s az erre következő napokon Budapesten, Miskolcon,
Pécsett és Szombathelyen fognak megtartatni.
Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri, vagy vadőri szak
vizsgát letenni óhajtják, hogy az ehhez szükséges engedély
iránt kellően felszerelt kérvényüket 1923. évi szeptember hó
30-ig az élői megnevezett kir. erdőfelügyelőségek közül annál
nyújtsák be, amelynek székhelyén vizsgát tenni kivannak.
Budapest, 1923. évi július hó.
.1/. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Levelezés esetén válaszbélyeget kérünk!
B e d ő : Erdőőr, Illés: Vadőr című müve, az Erdé
szeti Zsebnaptár elfogytak s az Országos Erdészeti
Egyesületnél nem kaphatók!
„ A z Erdő" című lap megszűnt!

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál
teljesitett befizetések 1923 augusztus havában.
A rövidítések magyarázata:
A z akácfa monográfiája
= Am.
Alapítványi k a m a t
= ak.
Alapítványi tőketörlesztés
. . . . = att.
A l a p í t v á n y i t ő k e k i e g é s z i t é s . . . . = attkg.
Altiszti s e g é l y a l a p
= Asa.
Átfutó b e v é t e l
= áb.
Báró Bánffy-D.-alapitvány
. . . . = BBa.
Bedó'-Albert-alapitvány
= BAa.
Bükktüzifa r o m l á s a stb
= Btr.
E g y é b bevétel
= Egy.
Erdészeti L a p o k e g y e s füzetei . . — E L .
Erdészeti r e n d e l e t e k tára
— Ert.
Erdészeti zsebnaptár
= Npt.
Erdészeti j e l v é n y
..
= Jlv.
Erdészeti géptan
= Gt.
Erdőmiveléstan
= Em.
Erdörendezéstau (Bel.)
= Rz.
Erdőgazdasági problémák
. . . . = Epr.
E r z s é b e t - k i r á l y n é - a l a p i t v á n y . . . . = E . a.
Értékpapírok kamatai
= Ék
A f e n y ő f é l é k fájának
összehasonlító
szövettana . .
— Fösz.
F á b ó l készült c u k o r és alkohol . . = Fca.
Fatömegtáblák
= Ftb.
I. Ferenc-József-alapitvany
. . . . = 1. F. J. a.

G o l d m a n n Henrik alap
=
Hazánk házi faipara (Gaul K á r o l y ) =
Hirdetési dij az E . L.-ban
... . . =
Hirsch Istvánné, szül. Kraft A n n a
segélyalapitvány
=
Hozzájárulás
=
Időközi kamatok ( t a k a r é k p é n z t á r i g
Készpénzalapitvány
=
Külföldi f a n e m e k t e n y é s z t é s e . . =
Lakbér
=
Lapdij (Erd. L a p o k )
=
Legelő-erdő berendezése
=
M a g y a r Erdészeti O k l e v é l t á r
.. =
N é p s z e r ű növénytan
=
Nyugdijalap
=
Perköltség
=
Postaköltség
=
Rendkívüli bevétel
=
Szantner Gyula-alap
=
T a g s á g i dij
=
Tangens-táblázatok
=
G r . Tisza-Lajos-alapityány
.. .. =
W a g n e r Károly-alapitvány
. • .:•'==
Üzemtervi nyomtatványok
.. .. —
Üzemköltségek
=

GHa.
H. F.
hd.
H . I. a .
Hj.
ik.
k. a.
Kft.
lb.
ld
M. L.
EOT.
N. Nvt
N y . a.
Prk.
pk.
rb.
Sza.
td.
Tt.
TLa.
WKa.
üz.
ük.

Aáran Oktávdán td. 1000.—, gr. Andrássy György erdészete
td. 800.—, gr. Appomyi Alibent Ld. 200.—, pik. 180.—, Ajtay János
ltod. 1000.—, Ailmáisisy urad. H j . 30.000.—, Aipomyi József Ld. 1200.—.
Bá.nóczlky István ld. 1200.—, Rradofka Károly td. 1000.—
Buod Karolj- ak. 1000.—, Bacsók Béla aik. 1000.—, Baranyád István
td. 1000.—, Balogh Józiseí Ld. 1200.—, gr. Batthyányi Iváai ak.
1000.— Budakeszi község hd. 5873.—, Balbos István alk. 1000.—, Ba
logh Sándor td. 1000.—, Barsy Námdor td. 1000.—, Ba urnáim Béla
td. 1000.—, Brannich Gyula td. 1000.—, Bán István td. 900.—, Berényi
Péter td. 1000.—, Braunsteiner Gyuila hd. 1440.—, Barna Andor td.
1400.—, Bewicziky Elemén- Ld. 750.—, Boirhy Gyöngy H j . 4000.—,
Biebel I. ak. 750.—, Birwbet Feirenc Ld. 1200.—, Bodnár Richárd ak.
1000.—, dr. Békefa Rémig Hj. 25.000.—, Becker Róbert td. 1602.—, pk.
20.—, Botos Sándor td. 1000.—,. Bartha Dezső td. 1000.—, Berniig
Adolf Ld. 750.—.
Oselegi József td. 1000.—, CziUinger János üz. 6060.—, lb.
18.000.—, Kr. -4500.—, tér. 6851.—, td. 1000.—, Crausz Géza ak. 750.—.
Coburg hgi erdőhiv. hd. 9086.—, Csomói- Antal ld. 900.—, Ősik Gyula
ak. 1000.—, Csuka János Ld. 900.—.
Degenifehl Pál gr. ak. 1000.—, Dufek Pál td. 800.—, Dézsányi
Jenő td. 1000.-^, Deresén yi István td. 900.—, Epr. 250.—, Doi'oszlai
Gálbor td. 1000.— Dolenszky Károly td. 1000—, ifj. Dititert Gyula
td. 1000.-.

Erdőgondnokság Baraaiyasellye Ld. 1200.—, fikamp Bezső td.
1000.—, Erdős János td. 1000.—, JErdősy Bódog td. 1000.—, Érczhegyi
Géza lb. 31550.—, hg'. Esztemházy hitb. urad. Hj. 500.000.—.
Fixek Jenő td. 1000.—, Fiseher Lajos td. 1000.—, Flóra Látván
Ld. 300.—, Fiizy Zoltán ak. 1000.—, Farkas Jenq td. 900.—, dr. Fekete
György lb. 7200.—, Kar. 1800.—, Földm. min. üz. 100.000.—, ab.
400.000.—, Epr. 10.250.—, Fesitetichhg. Hj. 20.000.—, gr. Festetics KrisJM td. 1000.—, Földváry Miksa td. 900.—, Fereniezi Miklós .td. 1000.—,
Fatermelő és faipari rt. ós társai Ilit. 50.0001—, gr. Festetich Kál
mán Hj. 80.000.—, Fairagó István Ld. 900.—, Fereinczi Ede td. 1000.—,
Feremezi Sándor td. 1000.—, Füry Mihály td. 5000.—, Fazekas Sán
dor hd. 1850.—.
Gréger Géza ak. lOOO.—, Gyalog János Ld. 900.—, Gaál Károly
lb. 6000.—, Kr. 1500.—, Gábris József ld. 1200.—, Geyer H. Vübtwr
td. 1400.—, Genersich Nándor ld. 900.—, Gariathy Oszikáir ak. 1000.—,
Grebner Géza Ld. 1200.—, Groman József Ld. 900.—, Gábris István
Ld. 1200.—, Gogoia József U, 900.—, Gaál Benő Ld. 750.—.
Hoirváth József Ld. 1200.—, Hauser Margit lb. 8000.—, Kr.
2000.—, Héder István td. 900.—, Huszái- Tibor lift. 25.000.—, Hegyi
Lajos ld. 1200.—, Halvaksz Andor Ld. 1000.—, Horvártb. János Ld.
900.—, Horvátul Lajos Ld. 750.—, Horváth László Ld. 900.—, Horváth
Andor td. 760.—, ÜE. 4000.—.
Incze Mária-lib. 7000.—, Kr. 1750.—, Imirik Zoltán td. 1000.—,
Inikey László td. 1000.—, Illyés Károly td. 1500.—. író László
Ld. 200.—.
Juhász Mátyás Ld. 200.—. Juhász János ld. 900.—, Jó.zsa Elek
Ld. 900.—, Jászai Béla hd. 620.—, td. 1100.—.
Kovács • Gáibon- a'k. 1000.—, Karaiiáftíh Jenő Ka. 20.000.—, lb.
61.250.—, Kr. 15,313.—, Kacsicsák Miklós ld. 750.—, Kelemen Jenő
td. 1000.—, Kaehelmann Ottó td. 1000.—, Kierer Hugó ld. 600.—, Koháily Ferenc ld. 1000.—, Koronczay Ld. 950.—, Kayser Dezső td.
1000.—, Kantalik József td. 1000.—, Kertész József td. 1000.—, Krausz
Ferenc td. 1000.—, Kovács Antal ld. 700.—, Kovács József Ld. 1200.—,
Kiricsi János td. 1000.—, Kostialak János td. 900.—, Kóthay Ödön
td. 1000.—, Kardos Ferenc Ld. 600.—, Komáromi László Ld. 900.—,
Krippel Móricz td. 1000.—, ifj. Krug Lajos td. 750.—.
Lehoiczky János td. 1400.—, lb. 7200.—, Kr. 1800.—, Tér 2740.—,
Liohtsöhein Dezső ak. 1000.—, Léderer Andoir lb. 9000.—, Kr. 2250.—,
Luliter Árpád td. 750.—, Letz Lajos td. 500.—, Lutovszky Ernő Ld.
1200.—, Loványi Herbert td. 1000.—.
Matyék Antal ld. 1200.—,
Muttnyánszky Jenő td. 1000.—.
Meternach Sándor hg. erdőhw. ld. 900.—, Mihalik János ld. 900.—,
Máitihé János Ld. 800.—, Maititanovioh Károly td. 1000.—, V. Magyar
János td. 1000.—, gr. Merán Jánosné erdőhiv. Epr. 250.—, pjk. 180.—,

td. 1000.—, MiJdBdhütz Gyula tó 900.—, Magyar Acélárugyár iit. Hj.
10.000.—, Matkoivács Alajos hd. 620.—, Ld. 900.—, Menyhárt Géza Ld.
1200.—, Magyar György Ld. 1200.—, Moskowich Ferenc ak. 1100.—,
bátaszé&i Mayer László td. 750.—, Mayer Gyula W K a . 1300.—, Miiskolczi ehiv. hd. 10.424.—, Mairsovszky Ede td. 1000.—.
Nagy József td. 1000.—, hd. 2000.—,- Nagy Károly td. 100O.—,
Nagyrécsei uradalom H j . 5000.—, Neusingen* Lajos Ld. 750.—, grr.
Nádasdy hitb. H j . 50.000—.
Osztroluczky Géza ak. 1000.—, Ontutay Pál td. 1000.—, Ostodál Jenő td. 1000.—, Ott Károly hd. 370.—, Ozsváth Mihály td.
1000.—, Oberth Zsigmond és társa üz. 533.—.
Polyik Árpád td. 1000.—, Pannonhalmi főapátság erdőg. td.
900.—, Péterfay József td. 2000—, Pintér Sándor td. 1000.—, PappSzász Tamás td. 1000.—, Persiáni Iván lb. 6400.—, Kr, 1600.—, Pollacsek János ld. 1580.—, Pálfy Mihály ld. 900,—, Pócza János ld.
1200.—, Páll Miklós td. 2200.—, Pech Kálmán ak. 1000.—, Puskás Ká
roly td. 1000.—, Pannonhalmi főap. erdőhiv. Am. 240.—, Fösz. 800.—,
Etib. 480.—, Kft, 120.—, M. L. 120.—, EOT 800.—, Ld. 4000.—, pk.
3000.—, Proder István td. 1O0O.—, Pécsi székeslkáptalan hd. 7273.—,
Plaoider Nándor td. 750.—, Páll Miklós ak. 250.—, 1000.—. •
Kiingeisen Lajos td. 750.—, Rottenihofer András Ld. 1200.—,
Ruzsovits Tivadar Ld. 1200.—, Radoychich Mátyás td. 1OO0—, H j .
9000.—, H j . 1900.—, Radoiczky Mihály td. 750.—, Busz Imre üz. 4500.—,
pk. 800.—, da\ Reltzer László lb. 17.600.—, Kr. 4400.—. Eöhrich Ernő
td. 1000.—, Kiedl László td. 1000.—, Répásy Károly td. 1000.—, Rimamui'ány Salgótarjáni vasmű rt. Hj. 200.000.—, Ronhettd Gáspár
td. 160C—, Bicihter Gyiula td. 1000.—.
Saád Andor dr. td. 2200.—, Spámyi István lb. 16.000.—, Kr.
4000.—, Sinlka Ferene ld. 1200.—, Salgótarjáni vasmű rt, td. 1000.—,
Sóslka Gyula td. 1000.—, Epr. 250.—, pk. 100.—, Saaiay István td.
1000.—, Simon Gusztáv td. 900.—. Somorjay István Ld. 1200.—,
Stepihiami Ervin td. 1000.—.
ScJhindleír József td. 750.—, Schanidt Ferenc td. 1000.—, Schudách Elek alk. 900.—, Sohneider Ernő td. 1000.—.
Szeöts Béla ak. 1000.—, Szemenyik Elek Ld. 900.—, Szabó Ist
ván td. 1000.—, dr. Székács Aladár lb. 20.700.—, Kr. 5175.—, Székely
Mózes ak. 1000.—, Sztanlkoviicis Géza td. 1000.—, Szojlkía Ödön td.
1000-r—f Szentendrei ref. polg. isk. hd. 1000.—, Szojálk Károly td.
900.—, Szabó Ferenc Ld. 2000<—, Szügyi Gyula td. 900.—, Szabolcs
Ferenc td. 1500.—, Szulkios János td. 1000.—, Széchenyi Emil gróf
hj. 20.000.
Tóth István ld. 1300.—, Tálas János Ld. 600.—, T/irts Rezső td
1000.—, Topeirezer Árpád td. 1720.—, Tóth József td. 900.—, Tavy
'Tibor lb. 16.000.—, Kr. 4000.—, Tér. 6165.—, Tichy Kálmán td. 1000.—

Tükör Gyula td. 1000..— Téglás Rezső Ld. 900.—, Tokaji Károly td.
750.—, Torana János Rz. 1000.—, Btr. 80.—, F*b. 720.— Ep,r. 500.—,
Égit, 480.—, Ám. 720— Tóth Imre Ld. 1200.—, Tóth Bódog td, 750.—,
Tóth Jenő td. 1000.—.
Unyi Jenő ld. 1200.—, Urbán Gyula hd. 450.—, UjtMrasy Mi
hály td. 750.—.
Váci saéikesikáptalaai td. 1200.—, Varga Járrios td. 1400.—, Varga
József hd. 1240.—, Várjon Géza td. 1000.—, Velios Gyula td. 1000.—,
Vucík Gyula Hj 50DOO.—, Vairga Pál Ld. 600.—, Vallach Gyula td.
1000.—, Vághó Lajos td. 1000.—.
Wilsch Károly td. 750.—, Wititenibeager Géza td. 1000.—, Wieznea- András ld. 900.—, Wittioh Béila td. 900.—, Wolfner S. I. It.
25.000.—, Wiilde Ferenc td. 1000.—, gr. Wenclkheini Dénes eh. üz.
5670.—, pik. 900.—.
Zoltán István td. 1000.—, Zanikó Emil td. 600.—.

A z „Erdészeti L a p o k ' ' 1923. évi X I . füzetének
HIRDETÉSEI.

A z ERDÉSZETI L A P O K mellett m é r s é k e l t k ö z l é s i dijért
a lap

irányával n e m e l l e n k e z ő hirdetések

kiadatnak.

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint
120korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 20000 K.) Táblázatos és
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Apró hirdetéseknél egy szó 80 K, álláskeresleti hirdetéseknél 40 K.
Külön mellékletek megegyezés szerint.

Magyar Erdőbirtokosok
Faértékesitő Részvénytársasága
Budapest

I X , Calvin-tér 7. sz.

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott

fakészletek

bizományi értékesitését, vesz és elad bármily mennyiségű
tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben
készséggel

áll

az

erdőbirtokos

és erdőtiszt urak rendelkezésére.

(2. xi. 6.)

Fenyőgallyat bármily mennyiségben veszek. Fenyőerdő
tisztítását elvállalom. Sürgős ajánlatokat alábbi címre kérek:
Debertolis Ferenc virágkereskedő, Budapest, IV., Vámházkörűt 14., I. 4.
(4. III. 2.)
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CEGLÉD
Kérjen árjeyyzéket

Kérjen

árjegyzéket

A csertői hitbizoiíiány azonnali belépésre keres két,,
lehetőleg vizsgázott erdőőrt. Kívánatos az egyiknél a vadá
szatban és kutyaiclomitásban való jártasság, mig a másiknál
a faméretezés és fakezelésben való gyakorlat a fontosabb.
Cim: Csertői hitbizomány, Csertő, u. p. Szigetvár.
(14)
3fr éves, nős, szakvizsgázott erdőőr 3 évi kincstári és 3 évi
uradalmi gyakorlattal, állást keres január l-re. Az összes
erdőgazdasági munkákban, valamint a vadászat ágaiban
teljesen jártas. Jó bizonyítványokkal rendelkezik, Szíves
megkereséseket Robii Mihály Németszentmihály, u. p .
Bakonymagyarszentkirály, Veszprém m. címre kér.
(13)
Üzemvezető ajánlkozik puha- vagy keményíaerdő kiter
melésére, iparvasutas vagy sodronypályás lebonyolítással..
Fazekas Sándor. Kalotaszentkirály.
-(9)
Akác-, kőris-, szil-, juhar-, gledetsiacsemetéket és sor
iakat; diszbokrokat és gyümölcsfa vadcsemetéket ajánl
Demeter Béla Nyíregyháza, Kossuth L.-u. 59. Árjegyzék
ingyen.
(7—VTTT.—1)
Tölgy-, bükk-, nyár-, hárs-,

DIÓ-GÖMBFÁT
és egyéb
bármely
Furnérgyár

kemény farönköket
mennyiségben

és Keményfatermelő

is

vásárol

rt. Bpest IX, Csont-u. 1.

Ili

M. kir. földmivelésügyi minister.
27.344/1923.
I—A—3. szam

Póthirdetmény
az állami erdei facsemeték az 1923. év őszén és 1924. év tavaszán
leendő kiszolgáltatása tárgyában.
Az állami csemetekertek készleteinek kiosztására vonatkozó
lag a Budapesti Közlöny 1923. évi június hó 5-én megjelent 125-ik
lapszámában közzétett hirdetmény egyéb feltételeinek változatlan
meghagyása mellett, a hirdetmény IV. pontjában megállapitott ter
melési költségeket az alábbi kimutatás szerint módositom:
1000 darab
iskolázatlan

1

C s e m e t e f a j
EH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

melegágyi

2

iskolázott

I3—4
2
é v e s

;

3

k o r o n a
Erdei fenyő
Fekete fenyő
Tölgy és cser — Akác
Gleditschia
Juhar és kőris
Szil-*
Hárs
•
Vadcseresznye
Amerikai dió
Vadgesztenye i„
Nyár- és fűzdugvány
Nyár- és íüzdugvány, gyökeres
Külföldi fanemek és díszfák _

1000
1000
3000
1000
2000
1500
1500
3000
3000'
3000
1500
1000
2000
3000

1500
1500
4000
1500
2500
2000
2000
4000
4000
4000
2000
2500
4000

2000
2000

2000
2000

3000
3000

9000 15000

Budapest, 1923. évi július hóban.
(6)

M. kir. földmivelésügyi minister.

iV

27

éves, 4 középiskolát

végzett,

szakvizsgázott

egyén,

ki külső és belső erdőgazdasági munkákban teljesen jártas,
apró- és nagyvadtenyésztéshez is ért, állást keres november
l-re vagy későbbre. Szives megkeresést John. János,' Vértesboglár, Fejér megye cinii/e kér.
(11)
Huszonhét évi szolgálaital biró nyűg. állami főerdőmérnök, magyar, német, horvát és szerb nyelvismerettel erdészeti
alkalmazást keres. Ajánlatok kiadóhivatalban.
(5)

X
*

Oszí erdősítésre elsőrendű

g

1 éves csertölgycsemete és 2 éves ákáccsemete eladó. 5

v D r . Camm Antal
v
fl (17. II 1.)

^
íenyőmagpergetőgyára,
Körmend.

^
5

Mindenféle lombfamagot, tölgymakkot, bükmakkot,
diszbokor (Thuja stb.) magot veszünk legmagasabb napi
áron. Kőszegi fen vőm agpe rgetőgy ái, Kőszeg.
(15)

J Erdei

v e t ő m a g o t ,

gKgsXSg |

minőségben Kőszegi íenyömagpergetőgyár, Kőszeg, Vas m. (16)
30

éves szakképzett

erdész,

ki

jelenleg

|

fölmondatlan

állásban mint kézelő erdész működik, állását változtatni óhaj
taná. Állást jan, l-re, esetleg későbbi időre fölvenne. Kitűnő
főuíi referenciákkal rendelkezik. Teljes jártassággal bir az
erdészet fő- és mellékágaiban. Magas és apróvad tenyésztésé
ben és vadászatában. Mezőgazdaságban ugy bel-, mint kültéries
módozatok mellett. Vadaskertek kezelését és azok felállítását
felelősséggel vállalja, úgyszintén erdészeti és kertészeti fa
iskolák vezetésére vállalkozik. Esetleg óvadékot nyújt 10 millió
korona erejéig. Elvállal körerdészi, pagony-erdészi, erdészéti
számvivői, esetleg jobb főerdőőri állást. Személyes bemutat
kozásra levelin ivásra a költségek megtérítése mellett bárhova
jön, Szives megkeresést kér Nagy József urad. erdész, Kismórichida, posta Tét, Győr .megye.
(j8)

,459. sz.
Í923 g. b

Bereg vármegye közig. biz.
gazdi albiz. elnö :étől.

Pályázati hirdetmény.
A tiszamenti járási m . k i r . erdőgöndnoksághoz tartozó
s elbocsátás.folytán megüresedett tarpai védkerületi erdőőri
állásra pályázatot hirdetek.
A kinevezendő erdőőr alkalmazása egyelőre ideiglenes
és csak egy évi kifogástalan próbaszolgálat után fog végiegesittétrii.
Javadalmazása a következő: fizetés évi 100Ö korona,
háborús segély évi 800 korona, faváltsága, ha természetben
iát nem kap, évi 360 korona, ruházati segélye évi, 600 korona,
drágasági és rendkívüli segélye évi'360.000 korona, lakpénze
évi 12.000 korona, családi pótléka családtagonként évi 1280
korona, valamint a közalkalmazottak részére biztosított ter
mészetbeni ellátás. Külső szolgálatban a Tarpa székhelytől 8
kilómétert meghaladó távolságra tett kiszállás esetén napi
dija éjjelezéssel 40 korona, éjjelezés nélkül 30 korona, fuvar
dija kilóméterenként 4 korona s végül két héten tuli kikül
detés esetén a kiküldetés minden napjára 30 korona élelme
zési pótlók.
• Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy születésüket,
családi állapotukat, végzett iskoláikat, az erdőőri szakvizsga
letételét, eddigi szolgálatukat, egészséges testalkatukat, ka
tonai viszonyukat, valamint kifogástalan erkölcsi és politikai
magatartásukat igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényü
két a nyíregyházi m. kir. állami erdőhivatalhoz (székhely
Debrecen, Szt. Anna-utca 56. szám) folyó évi október hó l é i g
annyival is inkább nyújtsák be, mert a később érkező kérvé
nyek figyelembe nem vétetnek. A már. több évi gyakorlattal
bírók az állás elnyeréséné] előnyben részesülnek. Az állás
folyó évi november hő 1-én foglalandó el.
(12)
-

Gulácsy M. alispán,
a gazdasági albizottság h. elnöke.

Pályásat hirdettetik egy III. oszt, erdőőri állásra. Pályáz
hatnak róni. kath. vallású, egészséges, erős testalkatú, feltét
len erélyes és miegbizbató, hosszabb gyakorlattal biró meg
felelő képesítésű erdőőrök.
- Javadalmazás: természetbeni lakás, 300 K készpénz, 300 K
drágasági segély, ötévenkint 25 K korpótlék, 400 kg. buza,
800 kg. rozs, 400 kg. árpa, 40 kg. só, 200 négyzetöl kert, 1 m.
hold kapásföld, 12 ürm. kemény dorongfa, egy tehéntartás,
négy sertésre legelő, továbbá lődij ós a rendszeresített ruházat.
Pályázók felihivatnak, hogy vallásukat, erdőőri szak
vizsga letételét, egészséges testalkatukat, eddigi szolgálatukat,
katonai viszonyukat, valamint erkölcsi és politikai magatar
tásukat (különösen kommunizmus alatt) igazoló hiteles okmá
nyaikkal felszerelt, sajátkezűkig irt kérvényüket f..évi október
15-ig az erdőgondnoksághoz nyújtsák be. Hiányosan felsze
relt kérvények figyelembe nem vétetnek, okmányok visszaküldetnek. Az állás 1923. évi november hó 1-én foglalandó el.
Véglegesítés lévikiíogástalan,megfelelő próbaszolgálat után.
A pannonhalmi főapátság erdőgondnoksága, Pápakovácsi
(Veszprém vtnú)
(19)
HIRDETMÉNY. Egy belga társaság keres Délamerikába
nagy erdőterületek kereskedelmi kihasználásában teljesen
jártas szakembert. Ajánlatok: Gustave Sneek, Bruxelles,
96. rue du Commerce cimre küldendők.
(18)
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