
„Ha ez alat t az idő alat t a hozzájárulás kérdésében valamely 
fontos okból esetleg nem dönthetne, a kérelmet előterjesztő felet erről 
még az említett határidőn belül értesíti, azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy a fahasználat nem kezdhető meg, hanem a fél a döntést bevárni 
köteles." 

Ehhez képest utasítom a hatóságokat, hogy fahasználati kérel
mekben a leggondosabb mérlegeléssel hozott döntésüket az előírt 30 
napon belül minden egyes esetben hozzák meg és arról a kérő felet 
annak teljes megnyugtatása végett a 30 napon belül még abban az 
esetben is feltétlenül értesítsék, ha a kért fahasználathoz változatla
nul hozzájárulnak. 

4. Erdőterületesere avagy állományátalakítás esetén a tenyész
tendő fafajt az eljáró hatósági szerv az erdőbirtokos által megjelölt 
erdőgazdasági célnak és módnak megfelelően, az erdőbirtokos meg
hallgatásával köteles megállapítani. 

5. Területcsere esetén az osztatlan birtoklás csak abban az eset
ben köthető ki, ha az eredeti erdőbirtok, amelynek testéből a kiirtott 
terület kihasí t ta tot t s kihasítás után, vagy pedig a beerdősítendő és 
különálló osereterület, vagy mind a kettő alat ta van a 100 kat. holdnak. 

Osztályos egyezség esetében kisebb területegységre való feldara
bolás is engedélyezhető. Az erdőként való fenntartás kötelezettsége 
csak a beerdősítendő csereterületre jegyeztetendő fel. 

Budapest. 1930 szeptember 27. 
Mayer. 

I R O D A L O M 

A Vállalkozók Lapjá-nak Jubileumi Albuma. Ötven év a magyar 
vállalkozás szolgálatában: talán ezt kellett volna leghelyesebben címül 
adni annak a magyar szakirodalomban szinte páratlanul álló díszes 
albumnak, amelyet a Vállalkozók Lapja adott ki ötvenéves jubileuma 
alkalmából. Ez a közel 700 : oldalas kötet, melyet értékesebbnél értéke
sebb tanulmányok, szebbnél szebb illusztrációk töltenek meg, minden 
bizonnyal maradandó alkotása lesz a magyar szakirodalomnak és em
lékezetes dokumentuma annak a lapnak, mely 50 évet töltött immár a 
magyar vállalkozás szolgálatában. 

Hogy milyen fontos missziót töltött be a Vállalkozók Lapja a ma
gyar gazdasági életben, legjobban bizonyítják azok a levelek, üdvözle
tek, melyekkel az album első ívein a szakemberek és a gazdasági élet 
vezető egyéniségei, valamint a politikai világ kimagasló alakjai kö
szöntik a Vállalkozók Lapját. 

A maradandó értékű cikkek sorát Komor Marcell műépítésznek, 
a lap felelős szerkesztőjének tanulmánya nyitja meg, amely az el-



mult év első felének történetét, talán így is lehet mondani „történel
mét", foglalja magában. Utána Lechner Jenő, az eklektikus építő
művészetet ismerteti , dr. Bierbauer Virgil pedig a mai kor építészeti 
törekvéseiről í r t „Két korszak mesgyéjén" címmel cikket. 

Az album ismerteti ezután a mai generáció építőművészetét, az 
élő magyar építészek alkotásait, amelyet élénken illusztrál a gazdag 
képanyag, amelyet építészeink saját maguk választottak ki. 

Az album második részében az ipari élet ismertnevű szakírói az 
építőipar egyes ágainak 50 éves fejlődésének történetét ismertetik. 
E cikkeket követi a szakmai cégek ismertetése, jellemző illusztrációk 
kíséretében. 

A könyvet a minisztériumok ismertetése zárja be. 
A szerkesztők és kiadók érdeme, hogy az értékes szakcikkeknek 

olyan keretet adtak, amely r i tkí t ja pár já t a magyar szakirodalom
ban. A könyvnek nagy értéke, hogy minden bizonnyal nemcsak a szak
embereknek értékes és maradandó műve, hanem hozzá fog járulni 
ahhoz is, hogy az építészeti kul túrá t népszerűvé tegye az ország szé
les közönsége előtt is. 

A mezőgazdasági gép- és eszközleltár értékelése, leírása és cso
portosítása. Az október hó elsejével meginduló új gazdasági év ele
jén bérletátadásoknál, leltárfelvételeknél minduntalan szüksége van a 
gazdáknak a mezőgazdasági gépek és eszközök újkori á r a i r a a leltár
becslés és összeállítás céljaira. Ebben kíván segítségére jönni a gaz
dáknak Rege Károly dr., az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
t i tkárának most megjelent munkája : „A mezőgazdasági gép- és esz
közleltár értékelése, leírása és csoportosítása". Ára 2 pengő. Megren
delhető a „ P á t r i a " könyvkereskedésben, Budapest, IX., Üllői-út 25. 
szam alatt . 

K Ü L Ö N F É L E K 

Halálozások. Havas József ny. földmívelésügyi miniszteri taná
csos, a Ferenc József-rend középkeresztese, a I I I . o. vaskorona-rend, 
a hadiérmes és magyar vöröskereszt érdemkeresztjének tulajdonosa, 
egyesületünk választmányi tagja, folyó évi szeptember hó 16-án, éle
tének 83-ik évében Budapesten elhunyt. A megboldogult majdnem tel
jes két évtizeden: á t igazgatója volt a zágrábi kir . erdőigazgatóság
nak. A szlavóniai Rumán született 1848-ban. Már középiskolai tanuló 
korában nagy vonzódással viseltetett ' az erdészet iránt. 1867 és 
1868-ban mint erdőgyakornok különböző magánuradalmaknál gyara
pította gyakorlati ismereteit. 1868—1871. években elvégezte az erdé
szeti akadémiát s önkéntességi évének leszolgálása után, 1872-ben a 


