
Szabályrendelet a Bács-Bodrogmegye területén lévő 
erdőkből e lorzott fa e ladásának meggát lása iránt. 

1. §. Erdei fát akár feldolgozott, akár feldolgozatlan alak
ban igazolvány nélkül eladni és venni tiltaíik. 

2. §. Ezen korlátozás alul a rendes teleppel biró fake 
reskedök által árult fa kivétetik, és ily helyről fát eladni és 
venni igazolvány nélkül is szabad. 

3. §. A ki a tulajdonához tartozó fát akár helyben, akár más 
községben eladásra bocsátani kívánja, tartozik községe elöljárósága 
előtt ebbeli szándékát bejelenteni, és tulajdon jogát igazolni. 

4. A községi elöljáróság tartozik meggyőződni, hogy az 
eladni szándékolt fa valóban az illetőnek jogos tulajdona, ha 
ellenkezőről győződnék meg. ellenében a 7. §. értelmében járul 
(4. ha pedig tulajdonjogát valóban igazolta, részére következő 
alakú, a községi biró és jegyző aláírásával, ugy a. község 
hivatalos pecsétjével ellátott bélyegmentes bizonyítványt díjtalanul 
kiállítani köteles. Igazolvány. N . X. község elöljárósága által 
ezennel hivatalosan igazoltatik, hogy X. X. helybeli lakos által 
eladni szándékolt (következik a fának mennyiség és minőségbeni 
leírása) fa az ő jogos tulajdona. Kelt i s évi 

hó n (T . H.) X. X.. biró. X. N . jegyző. 

5. Ezen igazolványok a kiállítás napiától számított 
8 napig érvényesek. 

G. A ki igazolvány nélkül, vagy érvénytelen igazolvány
nyal fát elárusít, vagy vesz. a fának közigazgatási utoni elkob
zásával büntettet ik; fennmaradván még ellene a netáni mező-
rendőri vagy fenyítő? birói eljárás. 

7. 3. A községi elöljárók és megyei k ö z b i z t o n s á g i közegek 
kötelesek a. felett szigorúan őrködni, hogy fa igazolvány nélkül 



ne árultassék, és ha még is áruitatnék, azt azonnal elkobozni 
és az esetei a járási szolgabírónak haladék nélkül feljelenteni. 

8. §. A szolgabíró köteles a vett jelentés után legfeljebb 
három nap alatt, az elkobozott fának nyilvános árverés utján 
leendő eladására határnapot kitűzni és a kitűzött határnapon 
az árverést szabályszerű jegyzőkönyv felvétele mellett vagy 
maga megtartani, vagy pedig annak megtartásával segédjét, 
csendbiztosát vagy a községi elöljáróságot megbízni. 

!). §. Az árverésen begyült vételár azon erdő tulajdonosát 
illeti, kinek erdejéből netán a fa oroztatott, ha pedig az ki nem 
tudatnék, azon község szegény alapját, hol az elkobzás történt. 

10. & A szolgabíró köteles az árverés után három nap 
alatt az árverésen begyült pénzt, az árverési jegyzőkönyv hiteles 
másolata kíséretében az erdőtulajdonosnak vagy az illető köz
ségnek, melynek szegény alapját az illeti, elküldeni. 

Kelt Zomborban Bács és Bodrogh törvényesen egyesült 
megyék községének" 1S74. évi junius-hó 23-án és folytatólag 
következő napokon tartott közgyűléséből. 

Jegyzetté és kiadta : Sándor Béla s. k., főjegyző. 

A tenyéri fenyő (pinus p inaster) (Ait.) a c c l i m a t i s a 
tiójához. 

I l l é s Nándor erdőmesternek a január ius i füzetben közöli 
kísérlete által indíttatva, érzem magamat e tárgyhoz még egy 
adattal szolgálni. A selmeczi akadémia kezelése alatt lévő er
dőcskében, dél-nyugati védett oldalon. 1873-ik év őszén körül
belül V-> holdnyi terület ültettetett be igen szép - - még 
Illés X. által vetett - - két éves Pinus pinaster csemetékkel, 
melyek tavaszig mind kivesztek. Nevezetes, hogy ugyanazon 
Csemeték az előbbi. 1 8 7 2 / 3 évi lelet, hó által boriivá jól kiál 


