
turistáinknak ezen keleti jellegű bűnben leledző részét valami uton-
módon leszoktatnánk arról, hogy az istenadta virágos szép gyep
szőnyeget féktelen jókedvükben ne éktelenitsék el elhajigált zsiros, 
túrós papírdarabjaikkal. 

Dobogókő! Visegrád! Csak egy évig terjesztetnék ki rátok 
ez a büntető rendelkezés, községeitek a bírságokból palotát emel
hetne szegényei részére. (Gömörí.) 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

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

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Takács Zsigmond erdőmérnökgyakor
noknak állásáról történt lemondását elfogadta. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Krause Tivadar m. kir. erdőmérnök

jelöltet az apatini erdőhivataltól a lugosi erdőigazgatósághoz helyezte át. 

ú£ c > ? 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur a kincstári erdőigaz
gatóságokhoz, főerdőhivatalokhoz és erdőhivatalokhoz a következő 
körrendeleteket intézte: 

I. 
43609/VII—3. szám. 

Feloszlásnak indult vad ló'dlja. 

Folyó évi 2441. számú jelentésére a k. . . .i erdőgondnokság 
által követett azon eljárást, mely szerint a mérgezés útján elejtett 
rókák beigazolásánál a 64141/1/1—a 1904. szám alatt kiadott uta
sítás 21. §-ában előirt rendelkezésektől némileg eltérően és kivé
teles esetekben, amidőn nagykiterjedésű védőkerületek nehezen 
megközelíthető részeiben az elhullott rókák csak későn s már 



feloszlásnak indulva voltak feltalálhatók és ép ezért bőrük már 
nem volt lenyúzható, bizonyítékul az egész csuha helyett a mér
gezett rókák levágott füleit is elfogadta: jóváhagyólag tudomásul 
veszem és felhatalmazom, hogy ezt az eljárást a hivatal főnöke 
által indokoltnak talált esetekben, de mindenkor az elhullott vad 
mindkét füle bemutatásának kötelezettségével a jövőben is alkal
mazhassa, sőt — medve kivételével — a többi szőrmés raga
dozókra is kiterjeszthesse. 

Budapest, 1908 július 16. 
A miniszter megbízásából: 

Róth s. k. 
miniszteri oszt. tanácsos. 

II. 
4 3 8 5 5 / V I I — 3 . szám. 

Ragadozó vadak kölykeinek ló'dlja. 
Felmerült eset alkalmából értesítem a czimet, hogy az 1904. 

évi 64141/1/1—a szám alatt kiadott utasítás Függelékének C) 2. 
fejezete alatt megállapított lődijak az ott felsorolt ragadozó vadak 
kölykei, illetve fiai után is kifizetendők. 

Budapest, 1908 október 17. 
A miniszter megbízásából: 

Báró Podmanlczky Oyula s. k. 
miniszteri osztálytanácsos. 

III. 

4 6 7 2 7 / V I I I — 3 . szám. , 

Vemhes vad méhében talált kölykök lődija. 
Értesítem, hogy a vemhes anyafarkas méhében talált kölykök 

után az 1964. évi 64141. szám alatt kiadott utasítás Függelékének 
C) 2. fejezete alatt a farkasra nézve megállapított teljes lődij 
kifizetését engedem meg, ha a kölykök a fejlettség olyan fokát 
érték el, hogy azokat az elejtő az erdőgondnokságnak bemutat
hatta, avagy ha a tényállás más uton, de minden kétséget kizáró 
módon beigazolást nyert. 

Ez intézkedésemet a vemhes anyahiuzok méhében talált köly
kök díjazására is kiterjesztem. 

Budapest, 1909 május 18. 
A miniszter megbízásából: 

Róth s. k. 
miniszteri tanácsos. 
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