
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
rangsorozati létszámába kinevezte Sóska Gyula kir. főerdőmérnököt kir. erdő-
tanácsossá. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
rangsorozati létszámába kinevezte m. kir. segéderdőmérnökökké Biró Béla, Földes 
Tibor, Schultz Károly, Schmotzer Gyula, Mattyasovszky Emil, Botos Géza, 
Bálás Dezső, Litassy István, Steyer Sándor, Faller József és Szilárd Tivadar 
m. kir. erdőmérnökgyakornokokat, valamint Nagy Imre okleveles erdőmérnököt; 
továbbá díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakornokokká a következő végzett erdészeti 
főiskolai hallgatókat: Laczkó Bélát (Fehértemplomba), Lux Zoltánt (Besztercze-
báuyára), Gyó'rössy Endrét (Aradra), Brozsek Pált (Zsarnóczára), Hénel Jenőt 
(Máramarosszigetre), Jahn Rezsőt (Bustyaházára), Forster Imrét (Nagybányára), 
Budzinszky Ottót (Balassagyarmatra), Botos Sándort (Sepsiszentgyörgyre). Maiya-
sovszky Lászlót (Csíkszeredára), Sára Jenőt (Brassóba), Bella Jánost (Zágrábba), 
Tomp Frigyest (Beszterczére) és Hajdú Jánost (Apatinba). 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
I. 

KÖRRENDELET. 
a számadási évet illető bevételeknek a pótutalványozási időszak 

alatt az illető számadási év javára való előírása tárgyában. 
Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak. 

17883/1914/I/B/l. F. M. szám. — Azon felmerült kérdés 
alkalmából, hogy a mult évi hitel terhére termelt, de csak a pót
kezelési időszak alatt értékesített fának eladásából befolyó jövede
lem a mult, vagy a folyó év javára irandó-e elő, utalok az állami 
számvitelről szóló 1897. évi XX. t.-cz. 25. §-ában és illetve az 
ezen törvény végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 96. §-ában 
foglalt határozmányra. 



E szerint az idézett törvény, de főleg az annak végrehajtása 
tárgyában kiadott utasítás 96. §-a világosan elrendeli, hogy a pót
utalványozási időszak alatt a mult évet illető bevételek nem irha
tok elő tetszés szerint a mult, vagy a folyó év javára, hanem azok 
mindenkor a mult évi kezelés keretében veendők számba. 

Budapest, 1914. évi május hó 3-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Téglás 
miniszteri tanácsos. 

II. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1914. évi április hó 13-án 
65596/1914/II/B/l. sz. alatt kelt és valamennyi törvényhatóság

hoz intézett rendelete. 

Dr. Kereszty, dr. Wolf és Társa vegyészeti gyár részvény
társaság újpesti (Budapest-Újpest, Fő-utcza 5.) czég hozzám be
nyújtott kérvényében kártékony és duvad irtására olyan saját-
készitményü Strichnint ajánlott, melyek hasonló külföldi készít
ményeknél olcsóbbak, de azokkal a versenyt minden tekintetben 
kiállják. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrral egyetértőleg 
felkérem a törvényhatóságot, hogy a duvad-mérgezés tárgyában 
a m. kir. belügyminiszter által kiadott 23543/1895. és 25444/1897., 
illetőleg 16086/1900. sz. körrendeletekre való utalással az 1907. 
évi III. t.-cz. 13. §-a alapján hazai beszerzésre kötelezett hatóságok, 
valamint az érdeklődő közönség figyelmét az emiitett honi gyárt
mányokra felhívni szíveskedjék. 

A miniszter rendeletéből: 
Roth Loránd s. k. 

miniszteri tanácsos. 
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Faárverések eredményei. 
Alábbiakban az eladás tárgyának (választék, fanem, méretegység) meg

jelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, amely 
után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási árat 
meghaladja. Ez utóbbit tehát ugy számithatjuk ki, ha a közölt árat ezzel a 
százalékkal csökkentjük. 

/. Tövön. 
Beszterczei m. kir. erdőigazgatóság (1914. május 7 . ) : 

Szamosvölgyi felső m. kir. erdőgondnokság. 847 kat. holdat kitevő 1914— 
1918. évi vágásterületén becsült luczfenyőhaszonfa 91.654 m3 á 10-75 K 
( + 3%), jegenyefenyőhaszonfa 26.678 /re3 á 9 2 4 K (+3°/o), kőrishaszonfa 
602 m3 á 15-30 K ( + 3%). 

Zólyomkecskési volt úrbéresek (1914. május 11.): 
Tölgyműfa 315 m3 á 17'85 K ( + 0-8%), tűzifa 71 ürm3 á l'OO K 
( + O-80/o). 

Maroshéviz község (1914. május 11.): 
50 kat. holdon becsült luez- és jegenyefenyőépületfa 9856 ms á 5'58 K 
( + O-Olo/o). 

//. Kitermelt állapotban. 
a) Műfa. 

Apatini m. kir. erdőhivatal (Bezdán, 1914. ápr. 22—23.): 
Bezdáni m. kir. erdőgondnokság. Tölgyépületfa 32 m3 á 29'86 K ( + 12%), 
tőár 29-24 K. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. ápr. 28.) : 
A dorgosi m kir erdőgondnokság vágásaiból termelt és a maroseperjesi 
marosparti rakodóra kiszállított iölgykeritésoszlop 2 m. h. 264 drb. á 
0-80 K, m3-ként 8.72 K ( + 24-6%). Ugyanaz 2-5 m. h. 180 drb. á 1*17 K, 
/regként 9 9 6 K ( + 24-6%). Ugyanaz 3-0 m. h. 24 drb. 1-97 K, /regként 
11-21 K ( + 24-60/0). 

b) Tűzifa. 
Apatini m. kir. erdőhivatal (Doroszló, 1914. ápr. 21—22.): 

Doroszlói m. kir. erdőgondnokság. Cserhasáb 725 ürm3 á 11-39 K 
( + 18-750/o), tőár 10-39 K. Tölgy hasáb 27 ürm3 á 9'97 K ( + 18-75%), 
tőár 8-97 K. Cser- és tölgydorong I. oszt. 224 ürm3 á 8-55 K ( + 18-75%), 
tőár 7-55 K. Ugyanaz II. oszt. 15 ürm3 á 6-17 K ( + 18-75%), tőár 5'17 K. 
Selejt 30 ürm3 á 5'74 K ( + 18-75%), tőár 4 7 4 K. Tölgy- és csertuskó 
301 ürm3 á 7-12 K ( + 18-75%), tőár 6T2 K. Selejt 38 ürm3 á 5'34 K 
( + 18-75%), tőár 4-34 K. 

Apatini m. kir. erdőhivatal (Bezdán, 1914. ápr. 22—23.): 
Bezdáni m. kir. erdőgondnokság. Cserhasáb 22 ürm3 á 10-98 K ( + 14-4%), 
tőár 9-73 K. Tölgyhasáb 311 ürm3 á 9-60 K ( + 14-4%), tőár 8'35 K. 



Cser- e's tölgydorong I. oszt. 108 ürm3 á 8'23 K ( + 14'4»/o), tőár 6-98 K. 
Ugyanaz II. oszt. 81 ürm3 á 5<J4 K ( + 14'4<yo), tőár 4 6 9 K. Selejt 
155 ürm3 á 5-48 K ( + 14'4«/ri), tőár 4-23 K. Tuskó 231 ürm3 á 6-86 K 
( + 14-40/ü), tőár 5-61 K. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. ápr. 28.) : 
Dorgosi m. kir. erdőgondnokság: 
a) marosaszói-marosparti rakodón készletezett vegyes keményhasáb 
2220 ürm3 á 5-25—5-65 K ( + l'80/o), tőár 2-14—2-54 K. Vegyes kemény
dorong 336 ürm á 455—5-15 K ( + l-8°/o), tőár 1-42—2-04 K. Selejtes 
hasáb 88 ürm3 á 4-60 K (+l'8°/o), tőár 1-50 K; 
b) maroseperjesi-marosparti rakodón készletezett vegyes keményhasáb 
3710 ürm3 á 4-50—4'90 K ( + 0-5°/o), tőár 1-60—2-00 K. 

///. Eredménytelen faárverések. 
Beszterczei m. kir. erdőigazgatóság (1914. május 7 . ) : 

Borgói felső e's szamosvölgyi alsó m. kir. erdőgondnokságok 1914—1918. 
évi 967 -f- 425 kat. hold vágásterületei. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. ápr. 28.) : 
A dorgosi m. kir. erdőgondnokság kerületében kitermelt és a marosaszói-, 
valamint a maroseperjesi-marosparti rakodón készletezett vegyes kemény 
dorongfa 2104 ürm3. 

Korompa nagyközség (1914. május 14.): 
31 kat. holdon becsült luez-, jegenye- és vörösfenyő-épületfa. 
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