
igen alkalmas arra, hogy ugy a peres felek, mint a bíróság munkájában részt
vevő laikus ülnökök minden kérdésben pontos tájékoztatást nyerjenek. A könyv 
az OMKE kiadása (V. Rudolf-rakpart 9.), ára 3 korona. 

Leszerelt katonatisztek kertgazt íasága. Abban a hatalmas munka-
programmban, melyet a leszerelt és kenyérnélküli tisztek érdekében összeállítottak, 
szerepel a tiszteknek a kertgazdasági munkára való kiképzése is. A Magyar 
Tisztek és Továbbszolgáló Altisztek Országos Szövetsége (IV., Váci-u. 38.) most 
kerttelepek létesítésén fáradozik olyan tisztek számára, akik a kertgazdálkodást 
állandó foglalkozásul választották. A Szövetség ezúton is felhívja az érdeklődőket, 
hogy akik a kertgazdálkodást hivatásszerűen űzni akarják, azok jelentkezzenek 
a Szövetség „Gazdaszakosztályánál", annál is inkább, mert laikusok számára 
kertgazdasági tanfolyamot rendeznek. A szakosztály az olyan szövetségi tagok 
számára, akik a földművelést megélhetési alapul választják, telepítési akcziót is 
indított. Gondoskodik arról, hogy gazda tagjai számára középbirtokok szerzésit 
elősegíti. 

c l ? c3*í c 3 o 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

A Magyar Népköztársaság kormányának 778/1919. M. E. számú 
rendelete 

a tűzifáért, faszénért, gömbölyű épület- és müfáért, műhasábfáért 
és egyes fürészelt faválasztékokért követelhető legmagasabb árak 
megállapításáról szóló 336811918. M. E. számú rendelet módosítása 

tárgyában. 

A Magyar Népköztársaság kormánya rendeli: 

1. §• 

A földmivelésügyi miniszter a fa- és faszénválasztékokért 
követelhető legmagasabb árak tekintetében a 3368/1918. M. E. 
számú (a Budapesti Közlöny 1918. évi augusztus hó 2. napján 
megjelent 173. számában kihirdetett) rendelethez I. alatt mellékelt 
árjegyzékben foglalt rendelkezéseket, — az árjegyzékben szám
szerűen megállapított árak kivételével — valamint az ugyanazon 
rendeletben II. alatt mellékelt utasításban foglalt méretezési és 
minősítési feltételeket a szükséghez képest rendelettel kiegészítheti 
és módosíthatja. 



Melléklet a 7781919. M. E. sz. rendelethez. 

Árjegyzék. 
I. Tűzifa. 

A) Ürköbméterenként. 

Tétel
szám V á l a s z t é k 

Termelőnél Közvetítő 
kereskedőnél 

Tétel
szám V á l a s z t é k á r t é t e 1 

Tétel
szám V á l a s z t é k 

K f K f 

a) Keménytiizifa. 
1. Hasáb __. ... 62 50 61 — 
2. Vegyes - 58 50 60 — 
3. Dorong — — 55 — 56 50 
4. Vékony dorong .. . ... ... — 51 — 52 50 

b) Lágy lombja. 
5. Hasáb .. . - ... — --. 48 — 49 50 
6. Vegyes . . . . ... ... . . . •— ... 45 — 46 50 
7. Dorong ... _ ... . . . . . . ... . . 42 — 43 50 
8. Vékony dorong ... ... . . . . - 40 — 41 50 

c) Lucz- és jegenyefenyő. 
9. Hasáb .. . . . . ... . . . ... — 48 50 50 — 

10. Vegyes — 45 ;0 47 — 
11. Dorong .. . . . . ... 42 £0 44 — 
12. Vékony dorong — 40 50 42 — 

d) Egyéb fenyőja. 
13. Hasáb .. . . . . . . . — 53 50 55 — 
14. Vegyes %L — 51 — 52 50 
15. Dorong .. . . . . . . . - 48 — 49 50 
16. Vékony dorong ... ... 45 — 46 50 

e) Hántolt vargája. 
17. Kereskedelmi szokvány ... — 54 — 55 50 

Az 1 — 17. tételhez. A nyersfa ára 10%-kal olcsóbb. 
B) 10.000 kilogrammonként. 

a) Kemény lombja. 
18. Hasáb ... ... . . ... - . . . . . . 1250 — 1280 — 
19. Vegyes .... . . . . . . 1230 — 1260 — 
20. Dorong .. . ... -1 . . . . . . 1210 — 1240 — 
21. Vékony dorong .. . ... . . . — 1180 — 1210 — 

b) Lágy lombja. 
22. Hasáb ... . . . . . . ... ... ... ... 1150 — 1180 — 
23. Vegyes . . . ... . . . 1120 — 1150 — 
24. Dorong .. . ... . . . . 1100 — 1130 — 
25. Vékony dorong ... _. 1080 — 1110 — 

c) Fenyő (bármely fajia). 
1390 26. Hasáb . — 1360 — 1390 — 

27. Vegyes ... — ... — .... 1330 — 1366 — 
28. Dorong .. . — ... . . . — ... ... 1290 — 1320 — 
29. Vékony dorong .. . ... ... 1260 — 1290 — 

d) Hántolt vargája. 
30. Kereskedelmi szokvány . 1250 — 1280 — 

A 1 8 - 3 0 . tételhez. A nyersfa ára 20°/o-kal olcsóbb. 
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a) Fenyő. 
31. 20'5 cm hosszú, 50 cm átmérőjű 

kötegekben . _. __. 3 — 1950 3 15 2030 — 
32. 1 m hosszú kötegekben, kétszer 

átkötve — — 1560 — — 1630 — 33. 1 m hosszú darabokban, köte-
geletlenül— ... . . . . . . . . . — — 1360 — — 1415 —-

b) Lombja. 
34 Legfeljebb 40 cm hosszú dara

bokban .. . . . . . . . ... — — 1500 — — 1530 — 
35. 40 cm-nél hosszabb darabokban — — 1250 — — 1280 — 

//. Faszén. 
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V á l a s z t é k 

K f K f 

1. Darabos retortaszén .. . 56 50 :8 
4 m Darabos boksaszén, bükk- vagy 

gyertyánfából ... 58 50 60 — 
3. Ugyanez más fanemből t(> 50 58 — 
4. Porszén, bármely fanemből és 

bármely módon előállítva — 46 50 48 — 
IV. Fenyőmühasábfa és műszaki czélokra alkalmas fiirészhulladék. 
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V á l a s z t é k 
Méret
egység 

K K f 

1. Közönséges áru — ... — __ ürm3 62 _ 65 
2. Repülőgépgyártásra, hangfenékfának és 

szitakávagyártásra alkalmas hasitványok ürm3 195 — 205 — 
Ó. Válogatott kádárfa . . . . . . ._ iirmB 100 — 105 — 
4. Czellulózefa kötegelve 1 0 . 0 0 0 ^ 1750 — 1820 — 
5. Czellulózefa kötegeletlenül 10.000/Sg- 1550 — 1610 — 

VI. Lombmühasábfa és műszaki czélokra alkalmas lombfürészhulladékfa. 
/. Suly szerint. 

1. Kemény lombfa — 10.000 1600 — 1630 — 
2. Lágy lombfa . . . .. — 10.000 1450 — 1500 — 3. Műszaki czélokra alkalmas fürész-

hulladékfa _ 10.000 1700 — 1780 — 
2. Ürméterekben. 

4. Kemény lombfa . ürm3 80 — 85 — 
5. Lágy lombfi ... — ürm3 58 — 63 — 



A 3368/1918. M. E. számú rendelet mellékletét alkotó árjegyzék: 
I. Tűzifa czimü táblázatában 1—35. tételszám alatt, II. Faszén czimüj 
táblázatában 1—4. tételszám alatt, IV. Fenyőműhasábfa és műszaki 
czélokra alkalmas fürészhulladékfa czimü táblázatában 1—5. tétel
szám alatt felsorolt eladási árak helyébe a jelen rendelet életbe
lépésével a jelen rendeletnek a mellékletét alkotó ugyanolyan czimü 
táblázatokban felsorolt legmagasabb árak lépnek. 

A 3368/1918. M. E. számú rendelet mellékletét alkotó árjegyzék
nek az V. Gömbölyű lombfák. A) Termelőnél czimü táblázatába 
pótlólag felveendők a következő ártételek: 

3. a) Tölgy. Pilótafa legalább 6 m hosszúságban 20—24 cm 
középátmérővel tömörköbméterenként 170 korona; 25—29cwz közép
átmérővel tömörköbméterenként 210 korona; 30—39 cm közép
átmérővel tömörköbméterenként 280 korona; 

19. a) Nyir. Kocsirudnak alkalmas rudfa 8—11 cm közép
átmérővel folyóméterenként l - 40 korona; 

az V. Gömbölyű lombfák B) közvetítő kereskedőnél czimü 
táblázatába: 

24. a) Tölgy. Pilótafa legalább 6 m hosszúságban 20—24 cm 
középátmérővel tömörköbméterenként 178 korona; 25—2§cm közép
átmérővel tömörköbméterenként 220 korona; 30—39 cm közép
átmérővel tömörköbméterenként 294 korona. 

40. a) Nyir. Kocsirudnak alkalmas rudfa 8—11 cm közép
átmérővel folyóméterenként F50 korona. 

A VII. Fürészelt fenyőfa czimü táblázatába F. Sulyáru czim alá. 
26. a) Sulyáru 10.000 kg. Termelőnél 3600 korona, közvetítő, 

kereskedőnél 3780 korona. 

3. §. 

A 3368,1918. M. E. számú rendelet 4. §-ának harmadik bekez
dése akkért módosul, hogy a helyi faármegállapitó bizottság a helyi 
eladási árak megállapüásánál (idézett rendelet 2 §. első bekezdése) 
kereskedői haszon czimén a legmagasabb árak és a készkiadások 
alapulvételévei kiszámított ártételeknek 10%-áig terjedhető összeget 
számit hozzá az említett ártételekhez abban az esetben is, ha. 
a kicsinyben való eladásra berendezett raktárt külön iparengedély 



.alapján a termelő tartja fenn, de a raktár oly község határában 
fekszik! amelynek határában neki fatermelő üzeme nincsen, vagy 
ha a termelő a kicsinyben való eladásra szánt anyagokat köz
forgalmú vasút vagy hajó igénybevételével, vagy pedig tutajba 
ikötve, vagy tutajra felterhelve szállítja a raktárba. 

4. §. 

A helyi faármegállapitó bizottság köteles az általa megállapított 
eladási árakat a jelen rendeletnek, valamint a földmivelésügyi 
miniszter kiegészítő vagy módosító rendeletének (jelen rendelet 
1. §-a) életbelépésétől számított 15 napon belül felülvizsgálat alá 
venni, az árakat a jelen rendeletben (2., 3. és 4. §.), valamint 
a földmivelésügyi miniszter_kiegészítő vagy módosító rendeletében 
foglaltaknak figyelembevételével újból megállapítani s az újonnan 
megállapított helyi árakat a 3368/1918. M. E. számú rendelet 
4 . §-ában megszabott módon közzétenni. 

Az újonnan megállapított árakat feltüntető árjegyzék egy 
példányát az Országos Központi Árvizsgáló Bizottsághoz (Buda
pest, IV., Veres Pálné-utcza), egy példányát pedig a Faértékesitő 
Hivatalhoz (Budapest, VIII., Rákóczi-ut 15. szám) haladéktalanul 
kell beterjeszteni. 

5. §. 

A 3368/1918. M. E. számú rendelet 4. §-ának negyedik 
bekezdése és 5. §-ának első bekezdése akként módosul, hogy 
a helyi faármegállapitó bizottságok határozatai ellen benyújtott 
felebbezéseket a jelen rendelet életbelépésétől kezdve az Országos 
Központi Árvizsgáló Bizottság bírálja el. Ehhez képest az esetleg 
beadott felebbezéseket az említett rendeletben megszabott határ
időn belül az Országos Központi Árvizsgáló Bizottsághoz kell 
felterjeszteni. Ugyanide teszi át a Faértékesitő Hivatal azokat 
a felebbezéseket, amelyek tárgyában a jelen rendelet életbe
lépésének napjáig még nem határozott. 

A Faértékesitő Hivatal ármegállapitó bizottsága által kiküldölt 
öttagú felebbezési bizottság a jelen rendelet életbelépésével fel
oszlik. 



A jelen rendelet hatálybalépte előtt tűzifa, faszén vagy bányafai 
szállítására vonatkozólag létrejött szerződések alapján, vagy a Fa
értékesitő Hivatalnak ugyanilyen faanyagok szállítására vonatkozó 
kiutalásai alapján a vevő, illetőleg a vásárlásra jogosult az eladótól, 
illetőleg a szállításra kötelezettől a teljesítést csak a tényleges 
szállítás (átadás) időpontjában érvényben álló legmagasabb áron 
követelheti. 

7. §• 
Egyebekben a 3368 1918. M. E. számú rendelet érintetlenül 

marad. 
8. §• 

Ezen rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1919. évi január 31. napján. 

Dr. Berinkey Dénes s. k.. 
miniszterelnök. 

II. 
A földmivelésügyi miniszternek 51513,1919. I. B . sz. rendelete 
a faanyagok és a faszén legmagasabb árának megállapításáról szóló 
336811918. M. E. számú rendelet mellékletét alkotó árjegyzékben 
és utasításban foglalt rendelkezések kiegészítése és módosítása 

tárgyában. 
A 778/1919. M. E. számú rendelet 1. §-ában nyert felhatal

mazás alapján a következőket rendelem: 

1- §• 
A 3368/1918. M. E. számú rendelethez csatolt „Utasítás",. 

„Méretezési feltételek" czimü részében foglaltak a következőkben 
módosulnak: 

a) Fürészelt vagy faragott épületfánál, vagyis azoknál a válasz
tékoknál, amelyeknek ugy a szélességi, mint a vastagsági mérete-
legalább 5 cm, a vastagságot 8 cm vastagságig egész milliméterek
ben 8 cm és ezen felül pedig csak egész centiméterekben szabad 
számítani. A kúposán faragott, de teljes hosszúságban épélü épület-
fánál ugy a vastagságot, mint a szélességet a darab hosszúságának 
felénél kell mérni. Ugyanennek a pontnak a szélezetlen áruk. 
méretezésére vonatkozó kikötésétől eltérőleg az 50 cm-né\ vastagabb-



szélezetlen lombfafürészáru szélességi méretét a hosszúság felénél 
mindkét oldalon mért szélességi átlagából kell kiszámítani. 

Ugyanezen pont kiegészitéseképen a kereskedelemben szokásos 
következő normálméretek állapíttatnak meg: 

A. Fenyőfürészárunál: a) vastagsági méretek: 12, 13*2, 18, 
20, 24, 26-3, 30, 33, 40, 50, 52 és 5 2 6 mm. 

b) a hosszúsági méretek: 3 8 8 , 4, 4 7 5 , 5, 5 7 0 és 6 m. 
B. Kemény fürészárunál: a) szélezett anyag vastagsági méretei: 

27, 33, 40, 50, 55, 60, 65, 70 és 80 mm. 
b) szélezetlen árunál: 27, 34, 41, 54 és 80 mm vastag. 

2- §• 
A 3368/1918. M. E. számú rendelethez mellékelt „Utasítás" 

,,B) Minősítési feltételek, V. Fürészelt és faragott fenyőfa" feje
zetének első bekezdésétől eltérőleg a 3 - 8 m és ennél hosszabb 
árunál a legkisebb szélesség 11 cm helyett 8 cm-ben állapittatik 
meg és ennek megfelelően az árjegyzék „VII. Fürészelt fenyőfa" 
táblázatában 1., 7. és 13. tételek alatt felsorolt anyagok szélességi 
mérete „14 cm széles" helyett „8—14 cm-ig széles"-re, a 3., 5. ( 

9., 11. és 17. tételek alatt felsorolt anyagok szélességi mérete pedig 
„17 cm-ig" helyett „8—17 cm-ig szélesre" igazítandó ki. 

Ugyanennek a bekezdésnek a rendelkezéseitől eltérőleg a lécz 
legnagyobb szélességi és vastagsági mérete 5 cm-ben állapittatik 
meg, az 5/5 cm-nél nagyobb keresztmetszetű faanyag már fürészelt 
épületfának, illetve megfelelő méretek esetén pallónak minősítendő. 

3. §. 
A 3368/1918. M. E. számú rendelet „Általános megjegyzések 

az árjegyzékhez" czimü fejezet 8. pontja oda módosul, hogy 
a termelő a dongánál a közvetítő kereskedőt megillető ártételeket 
az 500 akónál kisebb szállítmányok után is felszámithatja. 

4- §• 
A különleges méretek- és különleges minőségnél megállapított 

százalékos áremelések felszámítása tekintetében a következők 
irányadók: 

a) Nem tekinthető különleges méretnek az, ha a vevő az 
árjegyzékben megjelölt méretősztályok közül csupán egynek 
a szállítását kívánja (pl. csak 4—12 m hosszú, 12—25 cm vastag 



gömbölyüfát, vagy 12—17 mm vastag, 15 és több cm széles, 
esetleg 15—32 cm széles válogatott luczfenyő-fürészárut stb. ren
del) ; viszont ily esetben az eladó a gömbölyű faanyagot azzal 
a hosszúsági mérettel köteles szállítani, amilyennel a termelésnél 
éppen kikerül, a fürészárunál pedig a szélességi méretek a készlet 
arányában, illetve a kereskedelmi szokásoknak megfelelően, a ren
delkezésre álló összes szélességekből aránylagosan szállítandó. 

b) Nem tekinthető különleges minőségnek az olyan minőségi 
kikötés, amely a kereskedelmi szokások szerint az illető választékra 
megállapított minőségi kikötéstől el nem tér, hasonlókép az sem, 
ha a vevő gömbölyű, fürészelt vagy faragott faanyagoknál csupán 
azt köti ki, hogy anyagnak egészségesnek és műszaki czélokra 
alkalmasnak kell lennie; végül, ha az egyes fanemek (pl. gömbölyű-
fánál lucz- és jegenyefenyő, vagy tűzifánál kemény és lágy lombfa) 
elegyarányára vonatkozó kikötés 3368/1918. M. E. számú kormány
rendelethez füzölt feltételektől el nem tér. 

c) Csak különleges méret, vagy csak különleges minőség 
kikötése esetén az eladó 1 5 % ártöbbletet számithat fel s a külön
leges méretekért megállapított ártöbblet csak egyszer számitható 
fel akkor is, ha mind a három méret (hosszúság, szélesség és 
vastagság) meg van szabva. Ha ugy különleges méretet, mint 
különleges minőséget kivan a vevő, a mindkét czimen felszámított 
többlet az alapár 25%-ánál többet együttesen sem tehet ki. 

d) Különleges minőség kikötése esetén válogatási költség 
felszámításának csak abban az esetben van helye, ha a meg
vásárolt anyagot már tényleg kitermelt és máglyázott vagy rakásolt 
anyagból kell kiválogatni. Az e czimen felszámított többköltség 
azonban az alapár 5°/o-át meg nem haladhatja. 

e) A különleges minőségű gömbölyű vagy fürészelt faanya
gokra, továbbá repülőgépgyártásra, hangfenékfának és szitakáva
gyártásra alkalmas gömbölyű vagy hasított fára, a műhasábfára 
és válogatott kádárfára megállapított külön ártételeknél, végül 
a tölgy pilótafánál és a fürészelt tölgy waggonépitési anyagnál 
sem különleges minőség, sem válogatási költség czimen felszámí
tásnak helye nincs. 

f) Fenyőfürészárunál, ha a vevő által kivánt vastagsági méret 
a jelen rendelet 7. §-ában megállapított kereskedelmi méretektől 



eltér, a hosszúsági és szélességi méretek azonban nem térnek el, 
a jelen rendeletben megállapított mérethatároktól, illetve keres
kedelmi méretektől (pl. 5, 7 m hosszú, 18—43 cm széles, 44 mm 
vastag anyag rendelése esetén) a különleges vastagsági méret 
czimen csupán 5%-os ártőbblet számitható; ha ellenben a hosszu-
sági méret a kereskedelmi szokásoktól (1. §.) eltér, vagy a vevő 
az árjegyzékben meghatározottól eltérő, vagy csak egy meghatá
rozott szélességi méret (pl. 21 cm vagy 24—32 cm stb.) szállí
tását kívánja, a 15%-os ártőbblet felszámítása jogosult. Waggon-
épitési czélokra szánt lucz- vagy jegenyefenyőanyag ára a válogatott 
luczra megállapított ártételeknél 25°Vkal magasabb még abban 
az esetben is, ha az anyag hosszúsági mérete a 3'8 métert nem 
éri el; az ugyanerre a czélra szánt erdei és vörösfenyőanyagnál 
még 1 5 % áremelésnek van helye, amely ártételekkel szemben 
azonban sem különleges méretek vagy minőség, sem válogatási 
költség felszámításának nincs helye. 

A dróttal átkötött szokásos csomagolásban szállított lécznél 
a kötegelésért tömörköbméterenként 15 korona ártőbblet számitható. 

g) Lombfürészárunál a parquette (fries) kivételével az anyag
nak legalább 14 cm szélesnek kell lennie a keskeny oldalon. 
A kereskedelmi méretekkel megegyező vastagsági méret kikötése 
még az esetben sem tekinthető különleges méretnek, ha a vevő 
csupán egy a kereskedelemben szokásos vastagság szállítását 
kívánja is. 

A kereskedelmi szokványtól eltérő vastagsági méretű lombfa-
fürészáru megrendelése esetén sincs helye a különleges méretért 
járó 1 5 % ártőbblet felszámításának abban az esetben, ha a vevő 
-a felfürészelésnél kikerülő összes melléktermékeket is átvenni 
hajlandó. Ily esetben azonban az átadásnak mindenkor tönkökbe 
kötve kell történnie. 

h) A detail-kereskedelemben az a körülmény, hogy a vevő 
csak egy vagy több meghatározott szélességi méretű (pl. csak 
21 cm széles, vagy csak 24 és 28 cm széles) fürészelt fenyő-vagy 
lombfaanyagot vásárol, csak abban az esetben jogosítja fel az 
eladót a különleges méret czimen engedélyezett 1 5 % felszámí
tására, ha a vevő egy-egy meghatározott szélességi méretből 
legalább 10 darabot vásárol. 



i) Tölgydongánál, ha a vevő csak a 45 mm-nél nagyobb 
bütü vastagságú választékok átvételére hajlandó, az eladó a külön
leges méret czimen megállapított ártöbbletet felszámítani jogosult.. 

k) Gömbölyű tölgyfánál, ha a vevő az anyagnak lekérgezett 
állapotban való szállítását kívánja, a 25 cm és ennél nagyobb közép-
átmérőjü választékoknál kérgezés czimen 5 % ártőbblet számitható 
fel, ellenben a 24 cm és ennél vékonyabb középátmérőjü válasz
tékok a megállapított ártétel ellenében a vevő esetleges-kíván
ságára minden áremelés nélkül lekérgezve szállitandók. 

5. §. 

A 3368/1918. M. E. számú rendelet mellékletét alkotó árjegyzék 
és utasítás egyéb rendelkezései érintetlenül maradnak. 

6. §. 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. 

Budapest, 1919. évi január hó 31-én. 

Buza Barna s. k. 
földmivelésügyi miniszter. 

III. 

A magya r földmivelésügyi miniszter 1919. évi j a n u á r hó 24-én 
60073/II /B/1/1919. szám ala t t ke l t és valamennyi főispán

kormánybiztos úrhoz intézet t leirata. 

Általánossá lett a panasz, hogy a rendőri büntető b í ró
ságok hatáskörébe tartozó kihágási ügyek tárgyalásának és a 
kiszabott büntetések végrehajtásának 1918. évi deczember l-ig és 
később deczember 15-ig történt felfüggesztése tárgyában a belügy
miniszter ur által mult 1918. évi november 13-án, majd november 
25-én 18356/1918. sz. alatt'kiadott rendeletét felelőtlen egyének-
teljesen félremagyarázták s a hiszékeny nép közt azt a képtelen 
felfogást terjesztették, hogy e rendelet alapján az orvvadászat jövő
ben már nem tiltott kihágás és nem büntetendő cselekmény. 
A lelketlen bujtogatás ezután azt eredményezte, hogy a vadorzás-
és a legkíméletlenebb vadpusztitás országszerte félelmetesen el
harapódzott s a dologkerülő vadorzók a hasznos vadál'ományban. 
már eddig is mérhetetlen károkat okoztak. 



Sok helyütt a közveszélyes visszaélések már annyira elfajul
tak, a garázdálkodók vakmerő lövöldözése az erdőkön, mezőkön 
való járást-kelést, sőt a közutakon való közlekedést is életveszé
lyessé tette s ezzel az erdei és mezei foglalkozást üző, munkát 
kereső békés népet megszokott napi tevékenységében meg
akadályozta. 

Minthogy az ország vadászatában és vadállományában rejlő 
közvetlen és közvetett nemzetgazdasági vagyont felelősségem 
tudatában minden rendelkezésemre álló eszközzel megvédeni s a 
jövőben fejleszteni és ezzel az ország és a nép vagyonosodását 
gyarapítani kötelességem, másrészt pedig minden erőmmel arra 
törekszem, hogy különösen a mai nehéz viszonyok között annyira 
megbecsülendő termelő munkának végrehajtásában senki meg ne-
akadályoztassák; felhívom Főispán-kormánybiztos urat, tegye a 
törvényhatóság (th. joggal felruházott város) közönsége körében 
alkalmas módon és a lehető legkiterjedettebb eljárással közhírré, 
hogy a vadászatról szóló 1883. évi X X . , valamint a vadászati és 
fegyveradóról szóló 1883. évi XXII I . t.-cz. rendelkezései és az 
ezekből kifolyólag kiadott összes törvényes intézkedések ma is 
egész terjedelmükben érvényben vannak s azokat megtartani és 
végrehajtani mindenkinek hazafiúi kötelessége és feladata s ebből 
folyólag teljesen téves az a hit, hogy a népkormánynak azon 
előbbi rendelkezése, amely a vadászati kihágásokon már kiszabott 
büntetések végrehajtását 1918. év deczember hó 15-éig bezárólag 
felfüggesztette, egyúttal egyszersmindenkorra hatályon kivül 
helyezte volna a vadászati törvény óvó és tiltó rendelkezéseit is.. 

A forradalom vívmányainak megóvása érdekében elemi köte
lessége mindenkinek, aki a népkormány hive, arra törekedni, hogy 
a vadászat illetéktelen és jogosulatlan tényezők beavatkozásától, 
jövőben mentesitve legyen, s az erdőn, mezőn való életveszedelmes 
lövöldözésnek vége szakadjon,"s az erdei és mezei munkálkodásban 
a törvényes és szociális rend helyreálljon. 

Felhívom evégből Főispán-kormánybiztos urat, hogy az összes 
lőfegyvereket és lőszereket az ezek tartására jogosulatlan egyének
től, különös tekintettel a hadügyminiszter urnák 726412/1918. sz. 
rendeletére, a csendőrség és egyéb karhatalmi közegek segedel
mével s ott, ahol ez szükségesnek látszik, házkutatások foganato-



sitása mellett is a rendeletem vételétől számított 8 nap alatt 
koboztassa el s az előlidézett törvényekkel szembehelyezkedők 
ellenében a legszigorúbb megtorlást alkalmazza. 

Már ezúttal is kijelentem, hogy amennyiben ezen rendeletem 
alapján teendő intézkedések nem vezetnének a megkívánt teljes 
sikerre, nem fogok elzárkózni attól, hogy szükség esetén szigorúbb 
eszközök igénybevételéhez folyamodják. 

Felhívom ennélfogva Főispán-kormánybiztos urat, tegyen 
hozzám négy héten belül kimerítő jelentést, vájjon saját kerüle
tében volt-e s ha igen, milyen mértékben a tett intézkedéseknek 
foganatja s szükséges-e s ha igen, saját véleménye szerint milyen 
irányban a vadorzások további meggátlása érdekében erélyesebb 
intézkedéseket foganatosítani. 

A miniszter helyett: 
Laehne Hugó s. k. 

ú£ ú% ú£ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1919. évi január hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Az ákáczfa monográfiája = Ara. 
Alapítványi kamat == ak. 
Alapítványi tőketörlesztés — = att. 
Alapítványi tőkekiegészités . . . . . . = attkg. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy-D.-alapítvány _ . . . = B B a . 
Bedő-Albert-alapitvany = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb = Bt r . 
Egyéb bevétel = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. 
Erdészeti Géptan... ._ = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . . = E L . 
Erdészeti Növénytan I I . rész = Nvt. I I . 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
„Erdő" czimü lap = Eld. 
Erdőőr... — — = E ő . 
Erdőrendezéstan ( B e l . ) . . = Rz. 
Erdőrendezéstan (Fekete) = Rzf. 
Erzsébet-királyné-alapitvány = g. a. 
értékpapírok kamatai = gk. 
Értekezések az erdőrendezés köréből = Ee. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana — — Fösz. 
Fából készült czukor és alkohol— = Fcza. 
Fatömegtáblák . . . = Ftb. 
I. Ferencz-József-alapitvány = I. F . J . a. 

Hazánk házi faipara (Qaul Károly) •• 
Hirdetési dij az E . L.-ban 
Hirdetési dij „Erdő"-ben •-
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány - : 

Időközi kamatok (takarékpénztári) •• 
Kedvezményes lapdij : 

Készpénzalapitvány : 

Külföldi fanemek tenyésztése = 
Lakbér.. -- : 

Lapdij (Erd. Lapok) - — : 

Legelő-erdők berendezése : 

Magyar Erdészeti Oklevéltár •• 
Népszerű növénytan : 

Nyugdijalap : 

Perköltség : 

Postaköltség = 
Rendkívüli bevétel : 

Rendszeres növénytan I. R = 
Szantner-üyula-alap • 
Szálalő Erdők Berendezése • 
Székesfehérvári ism. alap - = 
Tagsági dij : 

Tangens-táblázatok = 
Or. Tisza-Lajos-:ilapitvány = 
Tölgy é« Tenyésztése . . . - = 
Wagner-Károly-alap itvány 

= H. F . 
= hd. 
•• Ehd. 

= H. I. a,. 
= ik. 
= kid. 
: k. a. 
: Kft. 
: lb. 
= ld. 
= M. L. 
• E O T . 
: N. Nvt.. 
: Ny. a. 
•• Prk. 
: P k . 
: rb. 
: Rllt. I. 
•• Sza. 
: Szeb. 
• Sz. i. a. 

td. 
T t . 
T L a . 
Töt . 
WKa. 

Állami számszék ld. 20.—. Alberti János td. 36.—. Aáron Oktavián td-
20.—. Ács Ferencz ld. 24.—. Ajtay János td. 20.—. Ifj. Aprily Ernő ld. 24.—. 
A. Cs. E. V. td. 20.—. Br. Blomberg Frigyes td. 16.—. Brannich Gyula tcL 
20.—. Ba fia Árpád ld. 29.—, hd. 10.—. Balogh Ernő td. 20.—. Baranya-
Sellyéi urad. erdhiv. ld. 12.—. Bartha Dezső td. 20.—. Belházy Géza td. 2 0 . - . 
Bende Mihály td. 20.—. Bóna Andor td. 10.—. Budapesti magvizsgáló áll. ld. 
24.—. Bacsilla Lajos td. 20.—. Baiersdorf Nándor td. 40.—. Baumann Béla td. 
24.—. Bethlen Collegium td. 20.—. Balogh Kálmán td. 20.—. Bauer Sándor 
td. 20.—. Bogyay Gyula td. 20.—. Biró Zoltán td. 20.—. Barthos Gyula td. 
20.—, ld. 24.—, npt. 7.50. Biró János td. 20.—. Borhy György td. 16.—. Butt-
kai Kálmán ld. 4.—. Beszterczei erdőig. I. F. J. a. 4000.—. Boksay György npt-
7.—, pk. —.50. Báti József Eő. 6.—. Békefy Miklós npt. 7.—, pk. 1.—. Bresz-
tyánszky Kálmán td. 20.—, Eő. 6.—. Bayer Róbert td. 20.—. Börzsönyi npt. 
17.—, pk. —.67. Bőröndy Lajos td. 20.—, npt. 7.—. Bradofka Károly td. 20.—. 
Czebeczauer József td. 20.—. Czillinger János td. 20. — . Coburg hgi urad. ld.. 
24.—. Csorna Gusztáv td. 10.—. Darvas Béla td. 20.—. Dénes Imre td. 24.— . 
Dercsényi Kálmán att. 320.—, att. 32.—. Dunapataj község I. F. J . a. 59.27. 
Deák Gerő td. 20.—. Dietl Ágoston att. 100.—, ak. 11.—. Diósi J . Fia Lajos td. 30.—. 
Damsberg Antal td. 20.—. Dufek Pál td. 20.—. Deák János td. 20.—. Dérföldi hgi 
erdg. ld. 24.—. Gr. Draskovich Pá! erdőhiv. ld. 24.—. Doroszlai Gábor td. 20.—-
Egyed Györgyné ld. 20.—. npt. 10.—. Echardt Lajos td. 20.—. Engel Adolf. 



és Fia td. 20.—. Erős Rezső td. 20.—. Engel Gyula ak. 20.—. Az Erdő cz. lapra 
1749.75. Faértékesitő hiv. W. K. a. 107.— -f- 248.—. Fekete Zoltán td. 20.—. 
Fiedler Jenő td. 56.—. Frigyes fhgi urad. pt. 210.—. Foriss József td. 20.—. 
Ferenczfi József td. 24.—. Fischer Colbrie Emil td. 20.—. Forrai Béla td. 20.—. 
Földmiv. min. ld. 120.—. Franz János td. 20.—, npt. 10.—. Frang József td. 
20.—, hd. 4.25. Fekete János td. 20.—. Faragó Béla hd. 216.60. Fazekas Sán
dor ld. 6.—. Farkas István td. 20.—. Förster Aurél Mét. 3.—. Fank Dániel td. 
20.—. Földhitelintézet ék. 1796.—. Gödöllői erdőhiv. hd. 50.—. Goanta Pál Eő. 6.—. 
Gia l Imre td. 20.—. Gajda Gábor Eő. 6.—, pk. —.70. Gellért József td. 20.— 
Gaul Károly td. 14.20. Gloser Dezső td. 20.—. Guckler Károly td. 20.—. Gar-
hthy Oszkár Mét. 3.—. Havas József kid. 10.—. Hermann Lajos td. 20.—. Hinf-
ner György td. 20.—. Hollós Gyula td. 20.—. Horváth Endre td. 20.—. 
Haberfelner Béla td. 20.—. Hammersberg Géza td. 20.—. Hartl Sándor ld. 24.—. 
Hoznék Gyula td. 10.—. Habel Lambert td. 20.—. Horváth Rezső td. 20 .— 
Hajts Géza td. 20.—, ld. 24.—. Hadügyminisztérium ld. 43.20. Hermán Lajos 
Mét. 5.—. Hinfner György Mét. 10.—. Jankó Sándor td. 20.—. n. Janthó D. 
János örök. att. 180.—, ak. 18.—. Junghaus E. erdőg. hd. 375.30. Jánosi Pál 
td. 20.—. József főherczeg td. 20.—. Jándi Arthur td. 32.—. Jacsmenik Barna 
Fő. 12.—, pk. 1.34. Kapuvári hgi urad. ld. 24.—. H. Karácsony Sándor td. 20.—. 
Kelecsényi Ferencz td. 24.—. dr. Kövessi Ferencz att. 6í .—. Kulmann Károly 
td. 40.—. Kundraf Emil td. 20.—. Kemka Gyula td. 24.—. Kraffszky Ferencz 
td. 20.—. Király Máté npt. 7.—, pk. —.50. Kacsó András td. 20.—. Kleiszl 
Gyula td. 20.—. Körmendi magpergető ld. 24.—, npt. 10.—, pk. 1.—. Klaus-
berger Károly td. 20.—. Kovács Antal td. 20.—. Kisfaludy János ld. 12.—, npt. 
10.—, pk. —.65. Kocsár község I. F. J . a. 295.37. Kranitz István npt. 7.—, pk. 
—.50. Kilián Frigyes ld. 21.60. Kováts István td. 5 0 — . Klausberger Károly Mét. 
5 —. Loványi Heribert td. 20.—. Lékai hgi urad. ld. 24.—. Lippóczy Béla td. 
20.—. Lagler Gyula td. 20.—. Ladányi Frigyes td. 20.—. Löbl Gyula td. 20.—. 
Lehoczky János td. 20.—. Luncz Géza td. 20.—. Lenti-i hgi erdőg. ld. 24.—. 
Lehoczky Károly npt. 7.—, pk. —.50. Letényi I. Ám. 8.—. Marsovszky Ede td. 
20.—. Majerszky István td. 20.—. Marschalkó Ferencz td. 88.—. Mágocsy- Dietz 
Sándor attkg. 80.—. Majtényi István td. 20.— Mattanovics Károly td. 20.— npt. 
14.—, pk. 1.—. Metternich S. hgi urad. ld. 24.—. Mayer Gyula td. 20.—, Eld. 
8.—, npt. 7.—, pk. —.45. M.-Vásárhelyi erdőhiv. hd. 28.60. Martián Livius td. 
20.—. Mihályik Pál td. 20.—, npt. 7.—. Mentler Sándor ak. 15.—. Mérei And
rás npt. 10.—, pk. 1.—. Magyar Mezőgazdák Szöv. td. 20.—. Müller József td. 
20.—. Magyarszentkirályi urad. ld. 24.—. Makai János td. 20.—. Mikolás Vincze 
npt. 21.—, pk. 1.—. Mohelniczky Rezső td. 16.—. Magyar Mezőgazdák ld. 24.—. 
Menyhárt József Eő. 6.—, pk. —.67. Munkácsi urad. hd. 42.20. Neumann József 
td. 40.—. Neumann István td. 20.—. Nagykőrös város I. F. J . a. 327.93. 
Almási Nagy Mihály td. 20.—. Nagykovácsi urad. I. F. J . a. 1000.—, WKa. 
1000.—. Nagyváthy Béla td. 20.—, kid. 10.—, hd. 6.20. Nagy Mihály td. 20.—. 
P. Nagy Sándor Mét. 10.—. Obuch Mihály td. 20.—. Örley István td. 20.—. 
Oitroluczky Miklós td. 20.—. Osterer Károly td. 20.—. Ordas község I. F. J . a. 
39.45. Orbán Imre td. 20.—. Orsovai erdőhiv. hd. 24.65. Onódy Mihály npt. 



10.—, pk. —.50. Ottorosi v. urb. I. F. J . a. 1.—. Pallavicini S. urad. ld. 20.—. 
Party József td. 20.—, ld. 24.—. Pásztor Sándor td. 20.—. Petrus József td. 36.—. 
Piander Lajos td. 20.—. Pukács Endre WKa. 5.—, Mét. 5.—. Partos Vilmos 
M. 10.—, npt. 7.— , pk. —.45. Péter Ignácz td. 20.—. Pavlik József td. 20.—. 
Pátria Ám. 12.—. Polnisch Árpád td. 20.—. Russ Dénes td. 20.—. Radostai 
gazdakör hd. 71.—. Rimler Pál td. 24.—. Rimamurányi vasmű rt. ld. 24.—. 
Rákosán Károly td. 20.—. Rosner Soma ld. 24. Riegler Ernő Frz. 12.—, Rz. 10.—. 
Richter Gyula npt. 7.—, pk. —.50. Répászky Gusztáv npt. 14.—, pk. 1.—. 
•Síndor Imre td. 20.—. gr. Schönborn-Buchheim urad. Id. 24.—. Síelek Norbert 
ld. 20.—. Sándor Jenő td. 20.—. Szabó József att. 320.—, attkg. 80.—, ak. 16.—. 
Szakmáry Ferenc td. 20.—. Szikorszky Jenő td. 20.—, npt. 7.—, pk. —.50. Szojka 
•Gyula td. 20.—. Simonffy Gyula td. 20.—. Sipos Antal td. 20.—. Sipos Mihály 
ld. 20.—. Szauer Antal td. 20.—, npt. 7.—, pk. —.50. Szilágyi Ernő td. 20.—. 
Skoda K. erdőhiv. ld. 24.—. Szabó Lajos td. 20.—. Szalóky Sándor td. 20.—. 
Szvetelszky Géza td. 20.—. Schnaider László td. 20.—, npt. 7.—, pk. —.50. Schmidt 
Ferencz (S. B ) npt. 17.—, pk. —.90, td. 20.—. Stecher Xavér td. 24.—. Szeleczky 
János td. 20.—. Szo'íol András td. 64.—. Shmilliár Károly td. 20.—. Stierand 
Arnold ld. 12.—. Szuppek József td. 20.—. Székely István td. 20.—. Stephan 
Ervin td. 20.—. Seemann György ld. 20.—, Eő. 6.—, npt. 10.—, pk. 2.—. 
Síporny Gyula td. 20.—. Stainer Gyula hd. 493.40. Somogyi Géza td. 20.—. 
Siabó János pk. 1.—, Eő. 6.—. Szokolóczy József td. 20.—. Szatmár-Németi város 

• erdőhiv. ld. 17.70. Takács János td. 20.—. Tompa Ferencz td. 20.—. Tanka 
Sindor td. 20.—. Tomasovszky Imre td. 20.—. Tomka Jenő td. 20.—. Tóth Antal 
td. 20.—. Tflrkös község I. F. J . a. 117.75. Tóth Bódog npt. 10.—. Turi Imre 
npt. 7.—, pk. —.50. Teleki Károly Rz. 10.—, Gtn. 5 . - . Takács Zsigmond td. 
20.—. Tóth Mihály npt. 7.—, pk. —.50. Trsztyánszky László td. 20.—. Urikány-
Zsilvö'gyi szénbánya rt. ld. 21.60. Velics Gyula td. 20.—. Vagács Sándor 
t l . 20.—. Vermes Viktor td. 2 0 . - . Vuk M. fia czég ld. 24.—. Vesza Jáno s 

il 20.—, npt. 7.—, pk. —.50. Vass József td. 20.—. Vigh József td. 20.— 
Winkler Miklós td. 20.—. Wocher Jenő td. 24.—. Wanyek Arnold td. 20.— . 
AVriner József ak. 20.—. Weyda János td. 20.—. Wocher Lajos td. 20.—. Weyda 
Frigyes td. 20.—. Weinert Tivadar hd. 81.—, td. 20.—. dr. Zavitsa József td. 20.— 
Zsák Emil td. 20.—. 

ú£ ú$ ú£ 





Az „Erdészeti Lapok" 1919. évi I—II. füzetének 

HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 1 korona 20 fillér, állás
keresleti hirdetéseknél 25 fillér. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 150 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 50 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 
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Mindennemű ERDÉSZETI MAGVAKAT ÉS FACSEMETÉKET 
a j á n l s z a v a t o l t e l s ő r e n d ű m i n ő s é g b e n 

F A R A G Ó B É L A u d v a r i s z á l l í t ó . 

Magyar Magperget ö gyára , p .x i í . 3 . ) 

Erdészeti csemetetelepek Z A L A E G E R S Z E G . 
ÁrjegyzéKKel, részletes árajánlattal szívesen szolgáloK ! 

m 

C r d é s z e t i m a g R e r e s k e d é s . 
Erdészeti c s e m e t e t e r m e l é s . 

S Á N D O R I M R E 
S Z É K E S F E H É R V Á R . ( 1 - 6 ) 



Segéderdész azonnal felvétetik. Feltételek: alsóbb erdészeti 
szakképzettség, több évi gyakorlat, nőtlenség és a német nyelv 
birása legalább szóban. 

Kérvények bizonyítványokkal felszerelve, fizetési igények meg
jelölése mellett, gróf Esterházy Pál főerdőhivatalának Bakonyszent-
lászló, küldendők. (2. III. 3 ) 
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STAINER GYULA 
Z A L A E G E R S Z E G 

Kül- és belföldi fenyő-, lomb- és 
gyűmölcsmagvaKat, tű- és lomb
levelű facsemetéKet, diszfenyöKet, 
sorfáKat, élősövény eKet, gyűmölcs-
vadonczoKat és minden e szakmába 

rágó más magvaKat. 
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Saját erdészet i csemetetelepe k Zalaegerszege n 1 
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A Kontinens legnagyobb ét legjobb hirnévneK örvendő hasonnemű vállalata 

Erdészi vagy fővadászi ál lást keres 28 éves, nős, négy 
közép-, erdőőri szakiskolát végzett, szakvizsgázott egyén. Jó szol
gálati bizonyitványnyal rendelkezik. Czime a szerkesztőségnél meg
tudható. (5. n i . 3 ) 

A megszállás miat t állását elhagyni kényszerült erdőtanácsos, 
róm. kath., 50 éves, megfelelő állást vagy szakszerű megbízatást 
keres. Elvállal erdőbecsléseket vétel vagy eladás esetén is. Magyar 
nyelven kivül beszél elég jól németül és tótul. Czim a kiadó
hivatalban. • ia\ 

Sándor Imre erdészeti magkereskedő és csemetetermelő czég 
Székesfehérvárról értesiti a nagyérdemű magyar erdészközönséget, 
hogy a bizonytalan helyzet miatt árjegyzéket nem ad ki, ellenben 
„ha a forgalom megengedi", elsőrendű termékeket szállít feltétlen 
versenyképes árak mellett és szíves megbízásokat kér. (9) 



Hí 

E R D E I F A C S E M E T E 
= 1919 . évi tavasz i szállításra . = 

200.000 drb kétéves luczfenyő, magoncz, Picea excelsa 
2,000.000 „ hároméves 

négyéves ,, „ „ „ 
ötéves átiskolázott 
hároméves feketefenyő, magoncz, Pimis austriaca 
négyéves ,, „ „ 
hároméves kocsánytalan tölgy, Quercus sessiliflora 

„ kocsányos ,, „ pedunculata 
egyéves kőris, magoncz, Fraxinus americana alba 
négyéves „ ,, „ „ „ 
kétéves „ „ excelsior 
hároméves (, ii a n 
egyéves gledicsia „ Gleditschia triacantlios 

„ akác i, Robinia pseudoacatia 
„ nyárfa, dugvány, Populus canadensis 
„ fűzfa, „ Salix viminalis 

hétéves fenetedió, suháng, Juglans nigra 
kilenczéves „ „ 

725.000 
5.0 0 

110.000 
360.000 
150.000 
55.000 
80.000 
30.000 
10.000 
15.000 
4.000 

360.000 
30.000 
10.000 

1.000 
1.000 

A csemeté k minőség e e lsőrendű . 

pJU Árjegyzéke t kívánatr a kül d :J 

Junghans E. erdőgondnoksága, 
Lankás (Limkasprie), p o s t a Bihardobrosd (Dobrest) 
Bihar megye . (6. III. 3.) 

Kitűnően szak vizsgázott, kis családu, 47 éves e r d é s z , aki 
huzamosabb ideig bányatársulatnál szolgált, mindennemű erdei 
kitermelésben teljesen jártas, megfelelő állást keres, esetleg oly helyen, 
hol neje mint állami vagy róm. kath. felek, tanítónő működhetne. 
Ajánlatot e lap kiadóhivatalba kér 47. számú jeligére. (7. III. 2t 



Pályázati h i rdetmény. 1919/69. szám. — Bereg vármegye 
közigazgatási albizottság 3014/1918/a/b. számú intézkedése folytán 
a megüresedett alsóvereczkei járási erdőőri állásra, amelylyel 850 K 
évi bér, 180 K lakpénz és évi 40 K faátalány jár, pályázatot 
hirdetek. 

Pályázhatnak 24. évi életévet betöltött, 40 évesnél azonban 
nem idősebb, épp, egészséges, feddhetlen életű erdőőri szakvizsgát 
tett magyar honpolgárok. Erdőőri szakiskolát végzettek és ruszinul 
is beszélők előnyben részesülnek. 

A fennti kellékeket igazoló és katonai szolgálati viszonyukat 
is feltüntető hiteles okmányokkal felszerelt pályázati kérvények 
legkésőbb folyó évi márczius hó 15-ig terjesztendők be az alulirt 
állami erdőhivatalhoz. 

Beregszász, 1919. évi január hó 29-én. 

(10) Magyar állami erdőhivatal. 

A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság kaposvári bér
uradalma okleveles erdőtisztet keres állandó alkalmazásra. Az állás 
nyugdijképes. Ajánlatok fizetési igény megjelölésével a kaposvári 
béruradalom igazgatóságának Kaposvárra küldendők. (12) 

Faárverés i hirdetmény. A biharvármegyei Tőkefalva községi 
volt úrbéres birtokosság elnöke 1919. évi február hó 25-én, dél
előtt 10 órakor Tőkefalva községházánál tartandó nyilvános szó-
és írásbeli árverésen eladja a volt urb. birtokosság tulajdonát 
képező erdő- és legelőilletőség hatóságilag kihasználásra engedé
lyezett és kijelölt 63-3 kat. holdján nőtt és 3922 tmB tűzifára 
becsült, tövön álló bükk- és cseríakészletet. 

A kitermelendő erdő Drágcséke vasúti állomástól 6 km-re 
fekszik. 

Bánatpénz 8000 korona. 
Kikiáltási ár 73.464 korona. Kiszállítási határidő: bezárólag 

1921. évi márczius hó l-ig. 
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
A részlete? árverési és szerződési feltételek a nagyváradi 

magyar népközt, felső járási erdőgondnokságnál Nagyváradon 



és Tőkefalván a községi bírónál tekinthetők meg naponta d. e. 
11—12 óra között. 

Kelt Tőkefalván, 1919. évi január hó 12-én. 

Faárverés i hirdetmény. A biharvármegyei Kótliget községi 
volt úrbéres birtokosság elnöke 1919. évi február hó 24-én, dél
után 2 órakor Kótliget községházánál tartandó nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen eladja a volt úrbéres birtokosság tulajdonát 
képező erdő hatóságilag kihasználásra engedélyezett és kijelölt 
31 "2 kat. hold területén nőtt és 3393 tm3 tűzifára becsült, tövön 
álló cserfa- és bükk-készletet. 

A kitermelendő erdő Drágcséke vasúti állomástól 7 km-re 
fekszik. 

Bánatpénz 7000 korona. 
Kikiáltási ár 65.028 korona. Kiszállítási határidő: bezárólag 

1921. évi márczius hó l-ig. 
Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyváradi m. 

népközt, felső járási erdőgondnokságnál Nagyváradon és Kótligeten 
a birtokosság elnökénél tekinthetők meg naponta d. e. 11 —12 óra 
között. 

Kelt Kótligeten, 1919. évi január hó 11-én. 

Faárverés i hirdetmény. A biharvármegyei Cseszvára községi 
volt úrbéres birtokosság elnöke 1919. évi február hó 24-én, 
délelőtt 9 órakor a Cseszvára községházánál tartandó nyilvános 
szó- és írásbeli árverésen eladja a volt úrbéres birtokosság tulaj
donát képező erdő és állami kezelés alatt nem álló legelőilletőség 
hatóságilag kihasználásra engedélyezett és kijelölt 59 5 k. holdnyi 
területén nőtt és 6470 tm3 tűzifára becsült tövön álló bükk- és 
cserfakészletet. 

A kitermelendő erdő Magyarcséke vasúti állomástól 5 kilo
méterre fekszik. 

Bánatpénz 13.000 korona. 

(13) Popa Tódor 
jegyző, urb. elnök. 

(14) Válkár Vaszily 
jegyző, úrbéri elnök. 



Kikiáltási ár 125.080 K Kiszállítási határidő: bezárólag 1921. 
évi márczius hó l-ig. 

Utóajánlatok egyáltalán nem fogadtatnak el. 
A részletes árverési és szerződési feltételek a nagyváradi m. 

népköztársasági felső járási erdőgondnokságnál Nagyváradon és 
Cseszvárán a községi bírónál tekinthetők meg naponta délelőtt 
11—12 óra között. 

Kelt Cseszvárán, 1919. évi január hó 12-én. 
(15) /van fosif 

jegyző, urbéri elnök. 

Pályázati hirdetmény. 25/1919. sz. — Az árvái közbirtokos
sági uradalom Párnicza, Vitanova és Lokcza állomáshelylyel három 
erdőgondnoki állásra pályázatot hirdet. 

Fizetés és egyéb készpénzbeli és természetbeni járandóságok, 
valamint a nyugdijszabályzat egyenlők a hasonrangban lévő állami 
tisztviselők fizetésével, illetve állami nyugdijszabályzattal. 

Pályázhatnak megfelelő gyakorlattal biró okleveles erdőmér
nökök, kik a tót nyelvben teljes jártassággal bírnak. A pályázati 
kérvények folyó évi márczius hava végéig az uradalmi jogigaz
gatósághoz, Arvaváraljára czimezve, adandók be. 

Árvaváralja, 1919. évi február hó 3-án. 

(16) Uradalmi iogigazgatóság. 

Erdészt keresünk körülbelül 1000 holdas erdőgazdaságunkba 
fakitermelési, erdőtelepítési gyakorlattal. Bizonyitványmásolatokat 
fizetési igényével kérjük nagyrécsei uradalom, Nagyrécse, Zala m 
h.«*V'"IH<»ni / . ~ . . . .. . 
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