
Erdészeti Rendeletek Tára. 
i. 

Körrendelet 

valamennyi kincstári erdőket kezelő magyar és horrát-szlavon-
orszdgi erdőfiatóságnak. 

|A kincstár követeléseire nézve kikötendő kamatláb megállapítása ügyében). 

62065 96. sz. föld. min. — A törvényes kamatláb meghatá
rozására és az érvényben volt törvényes kamatláb leszállítására 
vonatkozó 1895. évi XXXV. és XXXVI. törvényezikkek határoz-
mányaival összhangzásban a kincstár követeléseire nézve kikötendő 
kamatláb megállapítását illetőleg elrendelem: 

1. hogy az államjavak haszonbérlete ügyében ezentúl kötendő 
bérleti szerződésekben a törvényes kamatnál (öt 0 o) magasabb 
késedelmi kamat ki ne köttessék; s a mennyiben a jelenleg még 
érvényben levő haszonbérleti szerződésekben ennél az ujabban 
megállapított kamatnál magasabb kamat volna megállapítva, a 
helyett ezentúl szintén csak öt°. o késedelmi kamat számittassék fel; 

2. hogy az államjavak eladásánál részletekben való fizetés 
esetén az esedékessé még nem vált részletek után 5' 2° o-os kamat, 
a fizetés elmulasztása esetén pedig általában véve Ö°/o-os késedelmi 
kamat köttessék ki. 

Utasítom a czimet, hogy jelen rendeletemet a ni. kir. erdő-
számvevőséggel közölje. 

Kelt Budapesten; 1897. évi márczius hó 30-án. 
Darányi. 

II. 

Körrendelet 
valamennyi magyar és horvát-szlavonországi kinest. erdőket 

kezelő erdőii atóság i iá k. 
(A más állomásra kinevezett edő tisztek felmentésére vonatkozó rendelvény 

helyes szövegezése ügyében). 

16,057 97 sz. földm. min. — Tekintettel arra, hogy a kineve
zett tisztviselők fizetésének és lakpénzének mely időponttól való 
kiutalványozása abban az esetben, ha az illetők állomásukat 



azonnal el nem foglalhatják — az 1893: IV. t.-cz. 13 §. értelmében 
attól van függővé téve, vájjon az érdekelt tisztviselőt uj állásának 
elfoglalásában hivatalos viszonyok akadályozták-e meg ? — utasítom 
a czimet, hogy* a más állomásra kinevezett tisztviselők felmentésére 
vonatkozó rendelvényben a fentebb jelzett körülményre nézve min
dig határozottan nyilatkozzék. 

Budapest, 1897. évi április hó 13.-án. 

A minister megbízásából: 
Sóltz Gyula. 

III. 

Körrendelet 
valamenngi törvénghatóságnak. 

(A dúvadak mérgezésére szóló engedélyek sürgős kiszolgáltatása ügyében.) 

25,444,97. sz. Belügymin. — Tudomásomra jutott, hogy a 
dúvadak mérgezésére szóló engedélyek kiadása iránt benyújtott 
kérvények az erre illetékes hatóságok részéről sok esetben oly 
késedelmes módon tárgyaitatnak, illetve intéztetnek el, hogy idő
közben a mérgezésre alkalmas időszak nagyrészben elmúlván, nem
csak költség és fáradozás vész kárba, hanem a vadtenyésztés is 
károkat szenved. 

Ennek elkerülése czéljából felhívom a törvényhatóságot, hogy 
intézkedjék az iránt, hogy a ragadozó és kártékony állatok mér
gezésénél követendő eljárás szabályozása stb. tárgyában 1895. évi 
23,542. szám alatt e helyről kiadott rendelet értelmében beadandó 
kérvények*) az illető hatóságok által minden esetben sürgősnek 
tekintetvén, az említett rendelet intézkedéseinek kellő figyelembe 
vételével — soron kivül intéztessenek el. 

Budapest, 1897. évi április hó 3.-án. 

A másolat hiteléül: A minister helyett: 
Oherolli. Latkóczy Imre s. k. 

államtitkár. 

* ) Az idézett belügymin. rendeletet lásd az „Erd. Lapok" 1895,-i évf. 
V. f. 613. oldalán és az „Erdészeti Rendetetek Tára" 1895,-i (XV. ) évfolyamá
nak 5. oldalán. 


