
Georgescu: A tölgy tömeges kiszáradása. (Uscarea in masa a 
stejarului.) 460—465. old. 

A Prahova, Jalomita, Arges és Neajlov, folyók eredetének a vidé
kén a kocsányos-tölgy az utóbbi években tömegesen pusztult k i . A 
szerző a fák szijácsában megtalálta a betegséget okozó gombát, ame
lyet a Ceratostomella-k közé soroz. 

Pascovsehi: Egérkárosítás egyik-másik délszaki fafajon. (Atacul 
Soarecilor asupra unor arbori exotici.) 466—468. old. 

A leírt károsításokat a szerző Temesvár környékén Ginkgo biloba 
L., Liriodendron tulipifera L., Fraxinus americana L. és Cladrastis 
lutea K. Koch fafajokon figyeltt meg. 

Haralamb: Kiegészítő közlemény a hegyvidéki legelők növény
világának az ismeretéhez. (Contribujiuni la cunoasterea florei fáne

jelor de munte.) 469—474. old. 
A szerző azonos tárgyú tanulmánysorozatának a folytatása. Ebben a 

közleményben a Bucsecs hegyvidék legelőinek jellegzetes, főként éves 
növényeit sorolja fel. 

K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁSOK. 

Csík-Szent-Mártoni Szabó József t 
Szakunk nagyjai sorából ismét kidőlt egy férfi, aki mint erdész 

és mint ember mély nyomot hagyott kortársai emlékezetében: Csik-
Szent-Mártoni Szabó József ny. miniszteri tanácsos, kincstári erdőigaz
gató, a hadiékítm. II. o. polg. érdemkereszt, a Signum Laudis tulajdo
nosa, az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja, f. hó 10-én, 80 éves 
korában Kolozsvárott elhunyt. 

Kevesen vannak már, akik Szabó József nevét nemcsak líírből 
ismerik, hanem alkalmuk volt őt munkája nyomán követni akkor, ami
kor tudását, tapasztalatait és munkakészségét az ország legjelentősebb 
és legnagyobb terjedelmű erdőgazdaságának az élén érvényesíthette. 

Pontos munkatervvel jött Máramarosba ,s a kincstári erdészeti 
főosztály akkori nagynevű főnökeinek elgondolásaival teljes összhang
ban kezdett hozzá a kárpátaljai fenyvesek legkényesebb kérdésének, 
a gyérítéseknek a gyakorlati megoldásához. 

Fátuma szakunknak, hogy legjobbjaink mindig akkor kénytelenek 
munkahelyüket elhagyni, amikor nagyértékű tapasztalataikat és tudá
sukat gyümölcsöztetni alkalmuk nyílik. ' Talán éppen ebben a körül
ményben kell keresnünk szakunk mai kedvezőtlen politikai és gazda
sági helyzetének kulcsát. 

Szabó József sem volt kivétel. 
Súlyos helyzetben — az első világháború derekán — vette át a 

máramarosszigeti erdőigazgatóság vezetését, s alighogy sikefcült a csa
pataink előnyomulása során felszabadult határterületeken a tátongó 
háborús sebeket bekötöznie s tulajdonképeni munkatervének meg
valósítását kézbevennie, az 1918—1920. évek gyászos eseményei tevé
kenységét, holtpontra juttatták. 



Magyar szíve nem tudott megbarátkozni a megszállás gondolatá
val, ezért megvált a máramarosszigeti erdőigazgátóságtól, s a debre
ceni erdőigazgatóság irányítását vette át. Néhány évi munkájával itt is 
maradandót alkotott, önfeláldozó tevékenysége a legfelsőbb körök 
elismerését vívta ki , s ez ismételt kitüntetésében jutott kifejezésre. 

De ha mint erdész a háborús akadályok miatt csak mérsékelt 
ütemben válthatta is valóra elgondolásait,1 korlátlanul jutottak érvényre 
lelki kincsei, amikor a forradalmi idők rohanó eseményei közepette, ke
mény kézzel és céltudatosan bár, de mindig emberi módon irányította 
munkatársai tevékenységét. Pontos helyzetismeret birtokában mindig 
hasznos tanácsokkal tudta ellátni >a határszéleken szolgálatot teljesítő 
alárendeltjeit, s a legválságosabb körülmények közt sem feledkezett 
meg családjuk érdekeiről. 

Akik ezt a Szabó Józsefet ismerték, kétszeres fájdalommal bú
csúznak most tőle; mert távozása feltépi azokat a sebeket is, amelyeket 
az 1939, esztendő felejthetetlenül boldog napjai már csaknem begyógyí
tottak lelkükben. 

Az a szeretet, amellyel a magyar erdésztársadalom kíséri utolsó 
útjára Szabó Józsefet, méltó ahhoz az érzéshez, amellyel ő szolgálta 
minden vonatkozásban a magyar erdőket. J. K. 

Petrás Jakab t 
A besztercei m. kir. erdőigazgatóságnak nagy gyásza van. F. hó 

26-án váratlanul elvesztette nagyrabecsült nesztorát, Petrás Jakab ny. 
m. kir. főerdőtanácsost, a kiváló szakembert, a naszódvidéki erdők 
legkitűnőbb ismerőjét, aki 79 évét meghazudtoló frissességgel és lel
kesedéssel dolgozott szeretett szakjáért szinte utolsó leheletéig. 

A Megboldogult 1865-ben született az abaúj-tornamegyei Jászó-
mindszenten. A Selmecbányái erdészeti akadémiát 1888-ban végezte el, 
és még ugyanabban az évben állami szolgálatba lépett. 1891-ben a 
besztercei m. kir. erdőigazgatósághoz került, és ott teljesített szolgála
tot egészen 1926-ban történt nyugdíjazásáig. 

Kiváló szaktudása és szorgalma folytán már 1906-ban központi 
szolgálatra rendelte be felsőbbsége, s mint igazgató-helyettes nagyban 
hozzájárult az erdőigazgátóság célkitűzéseinek a megvalósításához. 

Érdeklődése az erdészeti ügyek iránt nyugdíjaztatása után sem 
szűnt meg, nagy tudásával s gazdag tapasztalataival mindig szívesen 
volt segítségére az utána következő fiatal nemzedéknek. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 75. évi jubileumi közgyűlése 
1941-ben meleg szeretettel ünnepelte EÍ. Megboldogultat az 50 éves egye
sületi tagság tiszteletére alapított díszoklevél átnyújtása alkalmával. 

Társadalmi téren is mindvégig lelkes tevékenységet fejtett ki; 
tagja volt Beszterce-Naszód vármegye törvényhatóságának, a besztercei 
r. kat. egyháztanácsnak és hajlott kora ellenére is készséggel vállalta 
még csak nemrégen a Társadalmi Egyesületek Nemzeti Együttműködése 
helyi intézőbizottságának az elnöki tisztét is. 

Hosszú, áldásos, tevékeny élete után nyugodjék békében. 
Sandulovici János ny. m. kir. főerdőmérnök szeptember hó 22-én 

Les községben (Beszterce-Naszód vármegye) szerencsétlenség következ
tében hirtelen elhunyt. 

Mahr Károly főhercegi urad. erdőtanácsos f. hó 5-én hosszas 
szenvedés után Bellyén elhunyt. 

Nyugodjanak békében! 







SZEMÉLYI HÍREK. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter Szabó Mátyás m. kir. erdő

tanácsost áthelyezte Újvidékről a m. kir. erdőigazgatósághoz Szegedre. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter Matolcsy Andor m. kir. fő-

erdőmérnököt áthelyezte Diósgyőrből Budapestre és a földmívelésügyi 
minisztérium I / A . főosztályába osztotta be, s egyben megbízta a buda
keszi m. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Jákó Jenő m. kir. erdőtaná
csost Makkoshotykáról Dub'icsányba áthelyezte és megbízta az ottani ál
lami erdőgazdaság vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Haidekker Antal m. kir. 
erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt 
áthelyezte Ungvárról Bustyaházára és megbízta a técsői m. kir. erdő
hivatal vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Fotul Antal m. kir. főerdő
mérnököt áthelyezte Rahóról a m. kir. erdőigazgatósághoz Debrecenbe. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Nagy László m. kir. főerdő
mérnököt Rimaszombatból Budapestre áthelyezte és szolgálattételre a 
földmívelésügyi minisztérium I /C . főosztályába osztotta be, Tomka 
László m. kir. erdőmérnököt pedig a rimaszombati m. kir. erdőhivatal 
vezetésével bízta meg. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Beivinkler Győző (Ujfutak) 
és Vaszilcsin István (Rákospalota) oki. erdőmérnököket a m. kir. erdő
mérnökök személyzeti létszámába ideiglenes minőségű m. kir. segéd
erdőmérnökökké kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Erdődy Miklós m. 
kir. erdőtanácsost Szeged-Királyhalmáról Görgényszentimrére és Pető 
János m. kir. erdőtanácsost Görgényszentimréről Szeged-Királyhalmára 
s mindkettőt az ottani m. kir. alerdész-szakiskola igazgatói teendőinek 
ellátásával bízta meg. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Ebergényi Sámuel m. kir. 
főerdőtanácsost áthelyezte Veszprémből Budapestre és megbízta a buda
pesti m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Könczey Árpád m. kir. erdő
tanácsost Komáromból Nagybányára és Rózsahegyi Antal m. kir. fő
erdőmérnököt Zalaegerszegről Komáromba a m. kir. erdőigazgatósághoz 
áthelyezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Donáth Aladár m. kir. fő
erdőmérnököt áthelyezte Felsőbányáról a m. kir. erdőigazgatósághoz 
Bustyaházára és Neuwirth János m. kir. erdőmérnököt Bustyaházáról 
Felsőbányára s megbízta az ottani m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Hibbey Albert m. kir. segéd
erdőmérnököt áthelyezte Bustyaházáról Dombóra és mgbízta az ottani 

I m. kir. erdőhivatal vezetésével. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter Karczag Gusztáv m. kir. 

erdőmérnököt Kassáról a m. kir. erdőigazgatósághoz Ungvárra és 
Blazsek István m. kir. segéderdőmérnököt Ungvárról a m. kir. erdőigaz
gatósághoz Kassára áthelyezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Vörös Rezső m. kir. erdő
kezelési gyakornokot áthelyezte Budapestről a m. kir. erdőigazgatóság
hoz Marosvásárhelyre. 



A BUDAPESTI MÉRNÖKI KAMARA FELHÍVÁSA. 
„Emlékezzünk az ÁDOB idők 

keserű és lealázó tapasztalataira" 
'Igen tisztelt Kartárs Ür! 

Az 1914—18-as világháborút követő összeomlás szomorú tanulsá
gai és az 1932—35-ös ÁDOB (Állástalan Diplomások Országos Bizott
sága) révén szerzett keserű és olykor lealázó (tapasztalatok égetően 
szükségessé teszik, hogy a mérnökség már most készüljön fel a háború 
befejezésekor kétségtelenül beálló gazdasági eltolódások okozta nehéz
ségekre. 

A most folyó világháború befejezése után bekövetkező átmeneti 
időszakban még abban az esetben is, ha a munkavolumen változatlan 
marad, a munkák átcsoportosítása, alatt átmenetileg a mérnökök egy 
részének állás-, illetőleg munkanélküliségével kell számolni. 

Még teljesen kidolgozott átmenetgazdálkodási terv megvalósítá
sának esetében is a munkaerők és ezek között különösen a szakembe
rek, elsősorban a mérnökök átcsoportosítása igen sok nehézségbe fog 
ütközni, mert őket nemcsak képzettségüknek, hanem a gyakorlatuknak 
is megfelelő helyen kell újra munkába állítani. Ez alatt az idő alatt 
tehát az egyes munkaterületekről a háborús munka megszűnése foly
tán felszabaduló mérnöki munkaerők és a leszerelés folytán 
katonai szolgálatból visszatérő mérnökök nagy csoportja azonnal 
munkahelyhez nem fog jutni es így néhány, hónapig feltétlenül kere
setnélkülivé válik. Ha viszont ezeket a mérnököket ezen átmeneti idő
szakban nem támogatjuk, keresetnélküliségük vissza fog hatni az állás
ban levő mérnökökre is. Ezt a visszahatást elsősorban a magángazda
ságban elhelyezkedett, vagy önálló mérnökök fogják érezni, de nem 
mentesülnek alóla sok vonatkozásban a közalkalmazásban állók sem. 

Ennek elkerülése cél jóból a Mérnöki Kamara Mérnöki Rend
kívüli Önsegélyző Alap létesítését határozta el azzal a rendeltetéssel, 
hogy belőle a saját hibájukon kívül ilyen bajbajutott mérnökök meg
segítését megfelelő anyagi alátámasztással intézményesen biztosítsa. 
Erre az alapra a gyűjtési engedélyt a m. kir. belügyminiszter úr 
117.071 /1943. sz. alatt már 1943 november hó 15-ig megadta. 

A segítés az Alapból kamatmenteskölcsön nyújtása által történik 
mindaddig, míg önhibájukon kívül átmenetileg állásnélkülivé vagy ke
resetnélkülivé vált mérnökkartársaink megfelelő elhelyezkedéshez jutni 
nem tudnak. 

Eredményes támogatás azonban csak akkor várható, ha az Alap 
minél tőkeerősebb lesz, azaz ha a kari szolidaritás a kari áldozatkész
séget minél nagyobb áldozat hozására tudja indítani. 

Ezért jelen sorainkkal nemcsak a Kamara Tagjaihoz, hanem 
Minden Magyar Mérnökhöz fordulunk, annál is inkább, mert az esetleg 
elkövetkezendő nehéz idők minden magyar mérnököt egyformán fog
nak sújtani, akár kamarai tag az illető, akár nem. 

Előzetes számításaink szerint tőkeerős alappal akkor fog önse
gélyző szervünk rendelkezni, ha állami és közületi tisztviselő-mérnö
keink legalább 50.— pengő, a magánalkalmazásban lévő mérnöki kar 
tagjai legalább 150.— pengő, az önálló mérnökkartársaink pedig leg
alább 250.— pengő támogatással fognak ez alaphoz hozzájárulni. 

Éppen ezért azzal a kéréssel fordulunk igen tisztelt Kartárs Űr
höz, hogy ezen Alaphoz 

ha; önálló, legalább 250.— P 
ha magánalkalmazott, legalább . . 150.-— P 
ha állami, vagy közületi alkalmazott, legalább 50.— P : 

összegű támogatással egy összegben vagy több részletben hozzájárulni 
szíveskedjék. 



Kérelemmel fogunk fordulni a mérnököket alkalmazó vállalatok
hoz is és kérni lógjuk, hogy alkalmazott mérnökeik számarányában 
ehhez az Alaphoz szintén hozzájárulni szíveskedjenek. A vállalatoknak 
is érdeke ugyanis, hogy az esetleg feltétlenül szükségessé váló elbocsá
tások következtében majd beálló helyzetben a mérnöktársadalom ne 
maradjon minden támogatás nélkül. 

Tudatában vagyunk annak, hogy különösen az állami és közületi 
tisztviselőknek a mai viszonyok között ezen alaphoz való hozzájárulása 
nagyon súlyos terhet jelent, azonban úgy gondoljuk, hogy még abban 
az esetben is, ha ennek az alapnak igénybevételére soha szükségünk 
nem lesz, nemes gesztust fognak gyakorolni, ha már most szolidaritást 
vállalnak nehéz helyzetbe kerülő kartársainkkal és már most támogató 
és segítő kezet nyújtanak ezen Alap igénybevételére bármilyen oknál 
fogva rászorulók felé. 

Mivel pedig a magánalkalmazott és önálló mérnökök helyzete a 
leglabilisabb, nyilvánvaló, hogy a segélyezésből az ő számukra lesz leg
nagyobb a juttatás, de viszont ez teszi indokolttá az Alap létesítéséhez 
való fokozottabb hozzájárulást is. 

Minthogy az Alapból nyújtott támogatást a támogatott helyzeté
nek javulása után visszakérjük, számítani lehet arra, hogy az Alap 
összegszerűen nagyjából csonkíttatlan marad és így később megalakí
tandó nyugdíjintézetnek is alapját fogja növelni. 

A gondozás tekintetében mindent megteszünk, hogy az Alap kellő 
időben rendeltetésszerű céljának megfelelően legyen felhasználható. 

Az Alaphoz való hozzájárulás céljából tisztelettel a megajánlási 
nyilatkozatot és egy befizetési lapot küldünk. Amennyiben a befizetés 
részletekben történnék, a további befizetési lapokat annak megfelelően 
fogjuk elküldeni. 

'Újólag kérjük igen tisztelt Kartárs Ű r megértő támogatását. 
Kartársi üdvözlettel: 
Budapest, 1943. évi szeptember hó 17-én. 

Thoma Frigyes s. k., D r . Vér Tibor s. k., 
titkár. elnök. 

JELENTKEZÉS A VADÖRI TANFOLYAMRA ÉS SZAKVIZSGÁRA. 
A vadőri szakvizsga letételének megkönnyítése céljából a gödöllői 

M . Kir . Vadászati Hivatal 1944. évi január—március hónapok folyamán 
— a jelentkezők számához képest több — kéthetes előkészítő tanfolya
mot (nagy és apróvadas) tart, amelynek elvégeztével a hallgatók vad
őri szakvizsgát tehetnek. A tanfolyamon való részvétel kötelező. 

A vadőri tanfolyam és szakvizsgára való felvétel iránti kérvénye
ket mielőbb, de legkésőbb 1943. évi november hó 15-ig a M. Kir. Föld
mívelésügyi Minisztériumhoz (Vadászati Osztály, Budapest, V., Kossuth 
L.-tér 11. sz.) kell benyújtani. A bélyegköteles kérvényt 50 filléres 
okmánybélyeggel kell ellátni. Szegénységi bizonyítvány melléklése 
esetében a kérvény és mellékletei bélyegmentesek. 

A kérvényhez a következő eredeti okmányokat, vagy hiteles má
solataikat (magyar forditással együtt) kell mellékelni: 

1. a huszadik életév betöltését igazoló születési anyakönyvi k i 
vonatot; 

2. az elemi népiskola legalább negyedik osztályának sikeres el
végzését igazoló iskolai bizonyítványt; 

3. a feddhetetlen előéletet igazoló — hat hónapnál nem régibb 
keletű — hatósági erkölcsi bizonyítványt; 



4. az ép, erős, egészséges testi és szellemi fejlettséget igazoló ható
sági orvosi bizonyítványt; 

5. a szolgálatadó vadászterület-tulajdonos (esetleg megbízottja) 
vagy a terület bérlője részéről kiállított — és az illetékes járási vadá
szati tudósító, illetőleg a községi elöljáróság igazoló záradékával ellátott 
— szolgálati bizonyítványt arról, hogy kérelmező legalább három éven 
át megszakítás nélkül — vadászati szempontból megfelelően gondozott 
és nagyságú vadászterületen — hivatásos vadőri (erdőőri) gyakorlati 
szolgálatot teljesített. 

A tényleges katonai szolgálatot nem lehet a gyakorlati szolgálat 
megszakításának tekinteni. Nyugdíjas csendőrök, ha legalább tíz évi 
igazolt csendőrségi szolgálatuk van, 1% 'évi vadőri gyakorlati szolgá
lattal is felvehetők. 

M . kir. erdőigazgatóságok részéről kiállított szolgálati bizonyít
ványt külön igazoló záradékkal ellátni nem szükséges. 

A szolgálati bizonyítványban fel kell tüntetni a vadászterület: a) 
helyét (megye, község), b) nagyságát (kat. holdban), c) jellegét (apró-, 
nagy vadas voltát), d) idegen anyanyelvű magyar állampolgárnak az elő
adások megértésének biztosítása céljából a magyar nyelvnek szóban és 
lehetőleg írásban való tudását is igazolnia kell. 

Hiányosan felszerelt és elkésetten benyújtott kérvények figye
lembe nem vétetnek. 

A vadőri szakvizsgát megelőző egy-egy előkészítő tanfolyamra, 
tanfolyamonkint legfeljebb 40—40 hallgató vehető fel. 

A kérvényezők az előjegyzésről, illetőleg a felvételről, valamint a 
tanfolyamra való jelentkezéses a szakvizsga közelebbi időpontjáról meg
felelő értesítést kapnak. 

A tanfolyam ingyenes, a vizsgadíj 30 (harminc) pengő. A vizsga
díjat az írásbeli szakvizsgát megelőzően a vizsgabizottság elnökének 
kezéhez kell lefizetni. A vizsgadíj lefizetése alól felmentésnek helye 
nincsen. 

A vadőri tanfolyam és szakvizsga tananyagának előkészítő tanul
mányaihoz a m. kir. földmívelésügyi minisztérium kiadványát: vitéz 
Nemeskéri-Kiss Géza—Félix Endre—Glóser Dezső—dr. Liszy Edward: 
„A hivatásos vadász" I—II. kötet című szakkönyvet kell felhasználni. 
Megrendelhető a M . Ki r . Földmívelésügyi Minisztérium Házipénztára 
(Budapest, V., Kossuth L.-tér 11. sz.) útján, 7 pengő vételár előzetes 
beküldése elleriében, amelyhez postai szállítás esetén 90 fillér posta
költséget kell befizetni. 

A tanfolyam és a szakvizsga tartama alatt a hallgatók díjmen
tes elszállásolásban részesülnek, amelyet a felvétel iránti kérvényben 
kell kérelmezni. Élelmezésükről maguk tartoznak gondoskodni. Intéz
kedés történt azonban, hogy a hallgatók az élelmiszerjegyek beadása és 
az önköltségi ár (napi mintegy 4.80—5.00 P) megtérítése ellenében, a 
tanfolyam étkezdéjében meleg élelmezésben (reggeli, ebéd és vacsora)t 

részesüljenek. 
Az étkezés tényleges költségeiről a hallgatók a helyszínen, a díj

mentes elszállásolásról pedig a felvételi értesítésben kapnak tájékoz
tatást. 

TENYÉSZVAD-JUTTATAS. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 38.205/1943. F. M . számú 

rendeletét valamennyi vármegyei vadászati felügyelő és tudósító is 
megkapta. 

Az érdekeltek tájékoztatására a rendelet lényegét az alábbiakban 
közöljük. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz mielőbb, azonban leg
később 1943. évi november hó 30-áig felterjesztendő, bélyegmentes 
igénylésnek (űrlap az illetékes vadászati felügyelőtől vagy tudósítótól, 
szükség esetéin a földmívelésügyi minisztérium vadászati osztályában 
igényelhető) az alábbi adatokat kell tartalmaznia. 

1. Az igénylő . nevét, foglalkozását, lakhelyét (megye, város, köz
ség, utca és házszám). 

2. A vadászterület helyét (vármegye, község) és annak nagyságát 
kat. holdakban, annak megjelölésével, hogy ebből mennyi a tényleg 
apróvadas terület. 

3. Az igényelt élővad fajtáját, ivararányát és mennyiségét. 
Az igényelhető élővad fajtáját, ivararányát, valamint árát a ren

delet az alábbiakban állapítja meg. 
1. Nyúl (1 :1 ivararányban) páronkint: 58.— pengő. 
2. Fácánkakas darabonkint: 15.— pengő. 
3. Fácántörzs (1 kakas+3 tyúk): 76.— pengő. 
Nyúl és fácán a fentieknél kedvezőbb ivararányban nem igényel

hető. A, fogolyállományban mutatkozó rendkívüli nagy veszteség miatt 
fogoly nem kerülhet kiosztásra. 

Hiányosan kiállított vagy a fent közölt határidő után elkésve 
érkezett tenyészvad iránti igénylések nem részesülnek figyelemben. 
Hangsúlyozza a rendelet, hogy a bejelentés november hó 30-ával lezárul 
és tenyészvad azután csak a belföldi szabad forgalomban és szabad 
forgalmi árban szerezhető be. 

Utólagos felszólamlások megelőzése céljából az igénylők a tenyész
vad mennyiségét, nemét és ivararányát saját érdekükben mindenkor 
pontosan tüntessék fel, mivel az igénylés egyben átvételi kötelezett
séget is jelent. 

Azok a vadászterülettulajdonosok (bérlők)^ akik élővadat befog
nak, tenyészvadjuttatásban nem részesülhetnek, mivel ezek a 24.739/ 
1937. számú rendeletem értelmében tenyészvadcseréről a Magyar Vad
tenyésztők Kiviteli és Kereskedelmi Rt. (Budapest, V., Honvéd-utca 16. 
szám. Távbeszélő: 116—750. röviden: M A VAD) útján gondoskodhatnak. 

Mivel a juttatás célja az, hogy lehetőleg minél több igénylő 
kapjon tenyészvadat, az egy-egy igénylőnek juttatható vadmennyiség 
megállapítására az igénylések mértékéhez képest előreláthatóan csak 
a jövő év elején kerül sor. 

A tenyészvadat a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr megbízá
sából a M A V A D osztja szét, amely a néki megküldött kimutatásban 
szereplő igénylők részére az abban feltüntetett mennyiségű, fajtájú és 
ivararányú tenyészvadat a befogás, avagy a tárolás helyéről az igény
lőnek megküldi. 

A M A V A D a tenyészvad-igénylőket a juttatott vadfajtának a 
mennyiségéről, ivararányáról, áráról, továbbá a szállítóláda (-kosár) és 
a csomagolás költségeiről, végül az előbbi összes költségek mikénti be
fizetéséről értesíti, és a szállítást a befizetés sorrendjében bonyolítja 
le. az igénylők részéről közvetlenül neki megadandó címre (Rendeltetési 
vasútállomás). 

A tenyészvad árát az értékesítés után azonnal, legkésőbb azonban 
f. évi december hó 31-éig kell a MAVAD-hoz befizetni. 

A juttatott élővad mennyiségének és nemének utólagos változ
tatása iránti kérelem figyelembe nem vehető. 

A tenyésznyúl kiosztása előreláthatólag az 1944. évi január hó 
15-ike és február hó 15-ike közötti időben, a fácáné az 1944. évi január 
15-ike és február hó 28-ika közötti időben történik. Miután a fenti időn 
túl való szállításra irányuló kérelmeket nem lehet teljesíteni, az ilyen 
kérelmeket mellőzni kell. 



A fácánok korábbi időpontban is szállíthatók, ha az igénylő ilyen 
irányú kívánságát november hó 30-áig közvetlenül a MAVAD-hoz 
bejelenti. 

A vasúti szállítási költség, a vadszállító láda (kosár) és a csoma
golás ára az igénylőt terheli. A tenyészvad — rendkívüli érzékeny
ségre való tekintettel — csak a MAVAD által szolgáltatta ládában (ko
sárban) szállítható. A csomagolási díj, a vadszállító láda (kosár) ára 
és a szállítmánynak a befogás helyéről a feladó vasútállomásra való 
kiszállítási költsége nyúl esetén darabonkint: 4.50 P, a fácán esetén 
darabonkint: 2 P. 

A tenyészvad kifogástalan voltáért és élve érkezéséért a MAVAD 
szavatol, és az elhullott vadat díjmentesen újból élővaddal pótolni 
köteles. Ha az elhullott tenyészvad fajonkinti mennyisége 3 darabnál 
nem nagyobb, vagy élővad már nem áll rendelkezésre, a MÁVAD 
annak fent megállapított, illetve befizetett árát (az ivar tekintetbe
vételével) pénzben köteles megtéríteni. Az elhullás tényét és mértékét 
az érkezési vasúti állomáson az átvételkor felveendő hivatalos tény 
álladéki jegyzőkönyvben — amely a vadszállítmány megérkezésének 
és kiváltásának idejét is feltünteti — kell megállapítani. A jegyző
könyvet haladék nélkül közvetlenül a MAVAD címére kell megkül
deni. Az élve érkezési szavatosság érvényét veszti, ha az igényő a vad
szállítmányt a megérkezéstől számított 12 órán belül ki nem váltja, 
illetve át nem veszi. 

Az így juttatott élővadat más személyre átruházni, illetve másra, 
mint tenyésztési célokra felhasználni és arra a kibocsátás helyén a 
következő tél elejéig vadászni nem szabad. 

Az „Erdészeti Lapok" 1943. évi X. füzetének a 
H I R D E T É S E I . 

A petit betűs vagy táblázatos hirdetések díja imillimétereiakim 
60 fillér. A legkisebb hirdetés ára 5 P. A támpéldány ára drbonkint 2 P. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. 
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság Besztercén 1943. évi október 

hó 18-án d. u. 13 órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalás útján el
adja Párva község tulajdonához tartozó, „Maguries" nevű erdő B. g. o. 
4/. és 6/. sz. erdőrészleteiben az 1943/44. évre kitűzött 16.4 k. h. rendes 
és rendkívüli vágásterület, valamint előhasználatra kijelölt 15 k. h. 
terület faállománya. 

Az eladásra kerülő erdőterület leírása a következő. Faállománya: 
bükk (0.8) és fenyő (0.2); sűrűsége: 0.5; kora 100—140 év. 

Az erdőterület Párva község határában fekszik a községtől 5 km 
és onnan a kisrebrai máv. állomástól kb. 17 km távolságra. 

Az árverési feltételek az erdőigazgatóság segédhivatalában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlattevők zárt borítékban lepecsételt ajánlataikat 1943. évi 
október hó 18-án d. u. 13 óráig adhatják be a besztercei m. kir. 
igazgatóság árverési bizottságához. 

Az ajánlatoknak tartalmazniok kell a 45.500/1943. sz. K . M . ren
delettel megállapított minőségi és vastagsági osztályok szerint a bükk-
szerfára és fenyőszerfára m 3-kint és a bükktüzifára ürm 3 -kint felaján
lott egységárakat. 




