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der Hoífnung, dass sich die Standortsverhältnisse inzwischen wesentlich 
bessern und die Aufforstung durchführbar wird. 

Der Holznot wäre vorwiegend durch Verbesserung der Arbeiter-
versorgung und — in weiter Sicht — durch Vermehrung der Wald-
fläche auf der Tiefebene abzuhelfen. 

* 

Quelques mots sur le plan d'aménagement des forêts de la Plaine^ 
Par I. Babos. 

II serait plus opportun de fixer la quantité de bois à récolter 
annuellement nen par superficie, mais par volume. 

* 

Somé Words about the Working-Plans of Woods on the Great 
Píain. By I. Babos. 

Instead. of method determining yield by area, yttilisation on the-
basis of yearly equal volume would be more suitablé. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
A. m. kir. földmívelésügyi miniszter 193.100/1944. F. M. számú 
rendelete a szállítási igazolvány alá eső tüzifakészletek körének 

kiterjesztéséről.* 
A tüzifaellátás biztosításának szabályozásáról szóló 3.000/1941. M. 

E. számú rendelet (Rendeletek Tára, 1941. évf. 1104. oldal) 14. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a kereskedelem- és közlekedésügyi minisz-
terrel egyetértve a következőket rendelem: 

1. §. A tüzifaellátás biztosításával kapcsolatos kérdések újabb sza-
bályozásáról szóló 155.000/1943. F. M. számú rendelet (Budapesti Köz-
löny 1943. évf. 110. szám) 14. §-ának (2) bekezdése akként egészíttetik ki, 
hogy közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak, hajózási, valamint 
fuvarozási vállalatok vagy vállalkozók aprított vagy fürészelt dorongfát, 
hasábfát, husángfát vagy tuskófát (Magyar Vasúti Árudíjszabás I. rész 
B) szakasz F.—2. tétel c—3. pont) is csak akkor vehetnek át szállításra, 
ha a feladó a 155.000/1943. F. M. számú rendelet „C" mellékletét képező 
mintának megfelelő szállítási igazolványt bemutatja. 

2. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1944. évi március hó 15-én. 

(297. sz.) Báró Bánffy Dániel s. k. 
m. kir. földmívelésügyi miniszter.. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 235.700/1944. számú rendelete 
az 1943/1944. évi fatermelési idény meghosszabbításáról.** 
Az ország faellátásának biztosítása érdekében az erdőkről és a 

természetvédelemről szóló 1935 :IV. tc. 38. és 307. §-q,iban foglalt felha-
talmazás alapján a következőket rendelem: 

1. §. Az 1943/1944. évi fatermelési idényben a döntésre, kiszállí-
tásra, (kiközelítésre), valamint a vágásterület kitakarítására fahasz-

* Megjelent a „Budapesti TCö?Iöny" 1944. évi március hó 15-i, 61. számában. 
** Megjelent a „Budapesti Közlöny" I944.®évi március hó 23-i, 67. számában 
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'lati engedélyben vagv az erdőgazdasági üzemtervben megállapított 
határidő általánosságban az 1944. évi június hó 30. napjáig meghosz-

szabbitta.uk^ § _ b a n foglaltak nem érintik azokat a rendelkezéseket, 
amelyekkel a fahasználat engedélyezése kapcsán a termelés befejezésére 
különleges okokból (pl. magashegységi erdő) az 1. §-ban foglalt idő-
pontot meghaladó határidő állapíttatott meg. 

3. §. A fatermelők által kitermelt fakészleteket változatlanul a 
tüzifaellátás biztosításának újabb szabályozása tárgyában kibocsátott 
3 000/1941. M. E. számú rendelet (Rendeletek Tára 1104. oldal) 2. §-ának 
(4) bekezdésében megállapított határidő alatt, a termelői fakészletek 
bejelentésének újabb szabályozásáról szóló 291.595/1941. F. M. számú 
rendelet (Rendeletek Tára 4019. oldal) és a 191.000/1944. F. M. számú 
rendelet (Budapesti Közlöny 1944. évi 22. szám) rendelkezései értelmében 
az illetékes m. kir. erdőfelügyelőséghez kell bejelenteni. 

4. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1944. évi március hó 22-én. 

(321. sz.) Dr. Bárányos Károly s. k. 
á l l a m t i t k á r . 

A m. kir. pénzügyminiszter 97.043 1944. számú rendelete a hatósági 
esküt tett erdőgazdasági alkalmazottak lőszervásárlási és -tartási 

engedélyeinek illetékmentességéről * 
1927 :V. tc. 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő-

ket rendelem. 
1. §. A hatósági esküt tett erdőgazdasági alkalmazottak szolgálati 

fegyvereihez szükséges lőszer vásárlására és tartására jogosító enge-
délyek illetékmentesek. 

2. §. A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Budapest, 1944. évi április hó 4-én. 

Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. 
m . k i r . p é n z ü g y m i n i s z t e r . 

IRODALOM 
Dr. Scherer Péter Pál: Számok értéke a mezőgazdaságban. (A 

szerző kiadása, Budapest, 1943.) Ára . . . 
Amikor elolvastam ezt a páratlan szaktudással összeállított, 146 

oldalra terjedő kötetet, minden őstermeléssel foglalkozónak szerettem 
volna a kezébe adni, hogy nehéz munkájában több figyelmet szentel-
jen a számok segélyével biztosított tervszerűségnek. 

Mert valljuk be őszintén: igaza van a szerzőnek, amikor azt kény-
eién megállapítani, hogy nálunk bizony még mindig lenézett mester-
e ĕ a könyvelés. Holott Amerikában pl. mindenféle gazdasági vagy 
ereskedelmi alkalmazásnak előfeltétele a könyvelésben való jártasság, 
iszen kétségtelen: munkánk csak pontos és állandó ellenőrzés alapján 

lenet eredményes! 

* M e g j e l e n t a . . B u d a p e s t i K ö z l ö n y " 1944. é v i á p r i l i s h ó 6- i , 78. s z á m á b a n . 




