
kosok részéről kölcsönös és magánérdekeik megóvása végett 
követendők, s miben álljon a vadászat kölcsönös segélyezése 
és jelzése? 

3. minő eljárás követtessék a nemes-vad tenyészetének 
kezelése és a vad elejtése szempontjából? 

II . 

A folyó év utolsó negyedében B u d a p e s t e n megtartandó 
rendes közgyűlésnek egyik tárgyát az egyleti alapszabályok 
módosítása és a Deák Ferencz alapítvány szabályzatának meg
állapítása is képezvén, a t. tagtársak tisztelettel kéretnek, misze
rint az ezen szabályzatokra vonatkozó véleményeiket, valamint 
a később megállapítandó tárgysorozatba részükről felvétetni 
kivánt kérdéseket is a titkári hivatallal lehető mielébb közölni 
szíveskedjenek. 

Az Orsz. Erdészeti-Egyesület titkári hivatala. 

A m. kir. pénzügyminister f. évi 39.167. számú kör
rendelete a vadászati jegyek kiállítása ügyében. 

(Intézve az összes tö rvényhatóságokhoz . ) 

Miután az 1 8 7 5 . évi 2 1 . tv.-cz. 8., 1 1 . és 12. §-ai 
alapján az egy évre kiadott vadászati jegyek ezen idő letel
tével a kiszabott bélyegilleték előleges lefizetése mellett meg
újíthatók, az ily megújítások alkalmából azonban a mult év 
július 19-én 36 .079 . szám alatt kelt körrendeletem vonatkozó 
utasítása a felmerült panaszok szerint a törvény czélzatától 
eltérő irányban lett némely törvényhatóság részéről a gyakor
latban alkalmazva. Minden lehető félreértés elhárítása és a 
szükséges egyöntetű eljárás biztosítása czéljáből szoros mihez
tartás végett ezennel kijelentem, hogy az idézett törvénysza
kaszoknak a törvény szelleméből kifolyólag egyedül azon 
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értelem tulaj donitható, hogy az egy évre megszabott illeték 
előleges lefizetése mellett rendszerint egy évre érvényes vadá
szati jegyek adassanak ki, ennélfogva mindazon felek számára, 
a kik a mult 1 8 7 5 . év folyama alatt folyó évi augusztus-hó 
1-jéig érvényes vadászati jegyet szereztek, és azokat az érvé
nyesség lejártával megújítani kérik, az uj vadászati jegyek a 
törvényszerű bélyegilleték előleges lefizetése, s a lejárt vadá
szati jegyek visszaadása mellett folyó évi aug. hó 1-től szá
mítandó teljes egy évre, vagyis 1 8 7 7 . évi julius-hó 31-éig 
terjedő érvényességgel állitandók ki, az ettől eltérőleg csak 
folyó évi deczember-hó végéig terjedő érvénnyel eddigelé már 
netalán kiállított vadászati jegyeken az érvényességi határidő 
a fentebbi magyarázat szerint hivatalosan kiigazítandó. 

Ellenben az oly egyének számára, kik a folyó év bár
mely havában váltottak vagy váltanak először vadászati jegyet, 
a mult évi 3 6 . 0 7 9 . szám alatt kelt körrendelethez képest 
kiadandó vadászati jegyek csak folyó év deczember végéig 
terjedő érvényességgel bírhatnak, s az ily vadászati jegyek 
érvényének lejártával azok szintén egy további évre (1877 . 
jan. l- jétől 1 8 7 7 . deczember végéig) lesznek a törvényszerű 
bélyegilleték lefizetése mellett megujithatók. 

Egyúttal figyelmeztetem a törvényhatóságot arra is, hogy 
a hivatkozott törvény 1 3 . és 14. §-ában foglalt határozmá-
nyok pontos foganatosítása czéljáből közbiztonsági közegeit a 
vadászok irányában gyakorlandó ellenőrzésre újból utasítsa. 

Budapesten, 1 8 7 6 . évi augusztus-hó 14-én. 

Az erdészeti államvizsgák ügyében a hivatalos lap kö
vetkező értesítést tett közzé : Az erdészeti államvizsgák folyó 
évi október 30-án, s a következő napokon még az eddigi 
módozatok szerint, az alább megnevezett helyeken fognak meg-



tartatni. A felsőbb erdészeti államvizsga Budapesten az orsz. 
gazd. egylet köztelkén, az alárendelt erdészeti személyzet 
vizsgája pedig Pozsonyban, Kaposvárit, Kassán, Temesvárit és 
Kolozsvárit. Felhivatnak tehát mindazok, kik az önálló felsőbb 
erdészeti szolgálatra képesítő felsőbb rendű erdészeti állam
vizsgát letenni szándékoznak, hogy az eredeti bizonyítványaik
kal felszerelt folyamodványaikat, s az államvizsga letétele 
előtt megkívántató, s egy erdészeti kérdésről szóló Írásbeli 
értekezéseiket legfeljebb f. évi október 1-jéig a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministeriumhoz terjeszszék 
fel, azok pedig, kik az alsóbb rendű erdészeti vizsgát letenni 
óhajtják, folyamodványaikkal egyenesen az ezen vizsgák szék
helyein működő főispánokhoz forduljanak. 

A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , augusz tus -hó 20-án 1876. 

A faüzlet állásában mult tudósításunk óta nevezetes for
dulat eddig nem állott b e ; kinálat és kereslet, tekintve az 
árak fokozatát és a vásárolt tömegeket, még oly ponton álla
nak, mint voltak. Érezhetővé lett azonban a pénz emelkedő 
becse, s a faüzletben, különösen ez évben lábrakapott hosszabb 
idejű bitelek hátránya, ugy hogy a készpénzre vagy rövid 
váltókra történő vásárlók az árakból jelentékeny leengedést 
kivannak, mely körülmény a faárak jelen helyzetére, mind a 
mellett is, hogy a jó minőségű anyagok keresettsége még elég 
jó, bénitólag kezd hatni. Egyes piaezok készlete, mint pél
dául Komáromé, Soborsiné, az ujabban leszállított anyagokkal 
szaporodott; a mi különösen Komáromban már az árak visz-
szaesését is eredményezé. Az általános helyzet egyébiránt még 
mindig olyan, hogy ennek és az ország több részében nyert 
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