
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK , 

I. 

Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 2497/1920. 
számú rendelete a Budapestre érkező és idejében ki nem 

rakot t tűzifának igénybevétele tárgyában . 

Nehogy a budapesti íeherpályaudvarokra érkező tűzifával 
megrakott vasuti kocsik késedelmes kirakása a főváros hiánytalan 
ellátását megakadályozza, a 6218/919. M. E, számú kormányrendelet
ben biztosított jogomnál fogva a következőket rendelem: 

Mindazokat a tüzifaszállitmányokat, amelyek a vasuti értesítés 
kézhezvételétől számitott 48 óra alatt ki nem rakatnak, teljes 
egészükben a közellátás czéljaira veszem igénybe. 

Az igénybe vett tűzifáért a székesfővárosi tüzifaelosztó a 
czimzettnek a budapesti mérlegelésnél talált suly után a maximális 
árakat fizeti ki, azonban ez a rendelkezés a feladó és czimzett közt 
fennálló jogviszonyt nem érinti. 

Az ily módon igénybe vett tüzifaszállitmányokat a székes
fővárosi tüzifaelosztó raktárába kell betolatni. (Kőbánya, hizlaló 
állomás, saját iparvágány.) 

Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár, 

az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa. 

II. 

Hivatalos közlemény. 

320/920. sz. — Közhirré teszem, hogy a Kéthely községi 
(Somogy vármegye) születésű Iialler József részére 1896. évi 
október hó 25-ik napján 30. szám alatt az erdőőri szakvizsga 
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1920. évi 320. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat állíttatott ki. 

Szombathely, 1920. évi április hó 27-én. 
Kó'gl Árpád 

királyi erdőfelügyelő, főerdőtanácsos. 



Hivatalos közlemény. 

384/920. sz. — Közhírré teszem, hogy a Nagybarát községi 
(Győr vármegye) születésű Batthyányi Lajos részére 1909. évi 
október hó 19-ik napján 1. szám alatt az erdőőri szakvizsga le
tételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1920. évi 384. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
iliteles másodlat állíttatott ki. 

Szombathely, 1920. évi május hó 4-én. 
Kőgl Árpád 

királyi erdőfelügyelő, főerdőtanácsos. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöki ál lásainak be
töltése, mely a f. hó 29-én d. u. 5 órakor tartandó közgyűlésen 
fog megtörténni, élénk eszmecsere tárgyát képezi a tagok sorában. 
Eddigi értesülésünk szerint az egyik alelnöki állásra a tagok 
bizalma Qhyllányi Imre báró v. b. t. t. földbirtokost, volt föld
mivelésügyi minisztert, egyesületi választmányi tagot jelöli, mig a 
szak alelnöki állást a mult hagyományaihoz képest az államerdé
szet jelenlegi vezetőjével, Kaán Károly h. államtitkárral és kor
mánybiztossal kívánják betölteni. 

Az erdészeti ál lamvizsga-bizottság kinevezése. A magyar 
kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte az 1879 : X X X I . t.-cz. 
36. §-a értelmében megkívánt erdészeti szakképzettség megbirá-
lására hivatott bizottság tagjaivá az 1920—1925. évekre terjedő 
megbízatással Arató Gyula miniszteri tanácsost, Biró Zoltán 
miniszteri tanácsost, Bodor Gyula miniszteri tanácsost, Bund 
Károly, az Orsz. Erd. Egyesület titkárát, Csik Imre nyug. min. 
tanácsost, Csupor István nyug. primási főerdőtanácsost, Eránosz 
Antal János főerdőtanácsost, FeketeZoltán főiskolai tanárt, Héjas 
Kálmán miniszteri tanácsost, Hering Samu Choburg herczegi urad. 
erdőigazgatót, Hinfner György közalap, miniszteri tanácsost, Jankó 
Sándor főiskolai tanárt, Kársai Károly városi erdőtanácsost, Kiss 


