
VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit , hogy erdőtiszti létszámukban be 
álló vál tozásokról bennünket levelező-lapon értesi teni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Schauer Gyula m. kir. erdőmérnök
gyakornokot Beszterczéről Zsolnára helyezte át és szolgálatra beosztotta a zsolnai 
alsó m. kir. járási erdőgondnoksághoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Horváth Valter m. kir. erdőmérnök
gyakornokot áthelyezte Medgyesről Segesvárra az állami erdőhivatalhoz. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Letz Lajos m. kir. erdő. 

mérnököt Tiszabogdányból Lipótújvárra, az ottani főerdőhivatal központi szol
gálatához, Sándor Jenő m. kir. főerdőmérnököt pedig Orsováról Budapestre a 
vezetése alatt álló minisztérium I/B. főosztályához. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Navratil Gyula m. kir. 

segéderdőmérnököt Beszterczebányáról Bustyaházára, Partos Gyula m. kir. 
segéderdőmérnököt pedig Zsarnóczáról Máramarosszigetre. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Barsi Árpád m. kir. erdő
mérnököt Beszterczebányáról Ungvárra, Friistök István m. kir. segéderdőmérnököt 
Lúgosról Liptóujvárra, Bachmann Ottó m. kir. segéderdőmérnököt Gödöllőről 
Beszterczebányára, Blickhardt József m. kir. segéderdőmérnököt Nagybányáról 
Ungvárra, Schwantzer Gusztáv m. kir. segéderdőmérnököt Kolozsvárról Nagy
bányára, Várnai Géza m. kir. segéderdőmérnököt Orsováról Bustyaházára, Győry 
Jenő m. kir. segéderdőmérnököt Ungvárról Nagybányára, báró Marschall Ernő 
m. kir. segéderdőmérnököt Szászsebesről Gödöllőre, Eröss Gyula m. kir. segéd-
erdőmérnőköt Bustyaházáról Lippára, Csutak Álmos m. kir. segéderdőmérnököt 
Lúgosról Tótsóvárra, Kerényi Zoltán m. kir. erdőmérnökgyakornokot pedig 
Lippáról Tótsóvárra. 



ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
L 

KÖRRENDELET 

a kincstári erdősítésekhez szükséges magvak beszerzése tárgyában. 
(Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.) 

16389 1914/I/B/4. F. M. szám. — A vetések sikerének és 
további erőteljes fejlődésének biztosítása érdekében a leggondosabb 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a vetésekhez mindenkor a vetési 
hely éghajlati viszonyainak megfelelő klimáju termőhelyről szárma
zott egészséges, jól fejlett magvak használtassanak. 

Ennek szem előtt tartásával, a gazdasági czélszerüséghez képest 
suly helyezendő arra is, hogy a magszükséglet elsősorban lehetőleg 
hazai termésből, s mindenek előtt házilagos gyűjtésből fedeztessék. 

Ezeket a követelményeket illetőleg a legnyomatékosabban az 
erdeifenyőmagra hivom fel az igazgatási hivatalok figyelmét és 
utalva azokra az általánosan ismert nagy károkra, amelyek e 
fanemünket vetőmagjának nem elég gondos megválasztása követ
keztében leginkább érhetik, meghagyom, hogy a fanem magjának 
beszerzésénél a fenti követelményekre állandóan kettőzött figye
lemmel legyenek, s magkereskedőktől való magbeszerzések esetén 
kívánjanak írásbeli garancziát arra nézve, hogy a szállított mag 
a rendelésben kitüntetendő termőhelyi jellegnek megfelelő klimáju 
helyről (például dombvidéki és alacsonyabb hegyvidéki vetésekhez 
Dunántúlról vagy esetleg Stájerországból, hegyvidéki vetésekhez 
Szepességből) származik. 

Amennyiben pedig netalán arra a tapasztalatra jutnának, hogy 
e tekintetben egyes magkereskedők nem járnak el kifogástalanul 
(például dunántúli mag helyett tergermelléki termőhelyről szár
mazó magot küldenek), tapasztalataikról hozzám késedelem nélkül 
tegyenek jelentést. 

Budapest, 1914. évi április hó 5-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Téglás 
miniszteri tanácsos. 



c J Í JA 

SZABÁLYRENDELET 
a temetési járulékok megállapítása és kiutalása tárgyában. 

(Valamennyi fő- és ügyosztálynak, a számvevőségi igazgatónak, a számvevőség 
mindhárom csoportjának és valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, inté

zetnek és közegnek.) 

11801/1913. eln. F. M. szám. — Az 1912. évi január hó else
jétől az 1912. évi LXV. t.-cz. hatálybalépésének napjáig, vagyis 
1913. évi január hó elsejéig terjedő időszakban elhalt tisztviselők, 
altisztek és szolgák özvegyeit és árváit, amint azt hivatali elődöm 
a Czimmel mult évi január hó 25-én 466. eln. szám alatt kelt 
rendeletével közölte volt, a törvény 80. §-ában foglalt visszaható 
rendelkezések alapján megilleti a 78. §-ban megállapított temetési 
járulék is. 

Minthogy az emiitett 466. eln. számú rendelet vonatkozó X. 
pontjának második bekezdése, mely szerint olyan alkalmazott után, 
aki után az 1885. évi XI. törvényczikk szerint temttÁi járulék 
nem járt, az uj nyugdíjtörvény alapján sem lehet temetési járulékot 
megállapítani, téves magyarázatokra adott alkalmat, minden félre
értés kikerülése végett értesítem Czimet, hogy az 1912. évi január 
elsejétől az uj nyugdíjtörvény hatálybaléptéig elhalt tisztviselők, 
altisztek és szolgák özvegyeinek és árváinak a 78. §-ban megálla
pított temetési járulék feltétlenül jár, miért is az idézett szöveg 
helyesen akként értelmezendő, hogy temetési járulék csak az 
átmeneti időben elhalt azon tisztviselők, altisztek és szolgák után nem 
jár, akik után özvegy vagy árva nem maradt (pl. nőtlen tisztviselő). 

A jogosultakat megillető temetési járulékok utalványozása 
iránt hivatalból lévén intézkedés teendő, felhivatnak azok az utal
ványozási joggal felruházott összes hatóságok, hogy amennyiben 
mindezideig meg nem történt volna, a temetési járulékokat a 
fentiek értelmében állapítsák meg és utalványozzák. 

Budapest, 1914. évi február hó 20-án. 
Ohillány s. k. 



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. 
Papszabadi-i volt úrbéresek (Litvaszinye, 1914. márcz. 30.) : 

Luez- és jegenyefenyőrud 8—12 cm. vastag 700 drb. á 0 4 2 K (-j-0°/o). 
Pózna 13 cm vastag 131 drb. á 0-30 K ( + 0°/o). Ugyanaz 14—17 cm 
vastag 553 drb. á 0-40 K. Műfa 754 m3 á 9 9 6 K ( + 10-6«/o). 

Hernádfői volt úrbéresek (1914. márcz. 30.) : 

31 '00 kat. holdon becsült luez- és jegenyefenyőépületfa 10.059 m3 

á 7-62 K ( + 20°/o). 
Apatini m. kir. erdőhivatal (1914. ápr. 7 .) : 

Dorozslól m. kir. erdőgondnokság bácsordasi felső erdőben vasútépítési 
czélra kijelölt 10-38 kat. hold területen becsült tölgyműfa 111 m3; szilműfa 
61 m3; tölgy- és szilhasáb 221 ürm3; dorong 416 ürm3; tuskó 160 ürm3; 
galy 1608 kéve. Kat. holdanként 66425 K ( + 0°/o). 

Szattai volt úrbéresek (1914. ápr. 8.): 
50 drb. szórványosan álló tölgyfa 119-7 m3 (58-5 m3 műfa, 61É2 m3 tűzifa) 
á 22-56 K (+30°/o). 

Ökörmezői volt úrbéresek (1914. ápr. 9 . ) : 
125-7 kat. holdon becsült luczfenyőműfa 13.142 m3 á átlagosan 7-40 K 
(4-0-l°/o), tőár 16—28 cm mellmag. átm. 3-61 K ; 30—42 cm mellmag. 
átm. 7-06 K; 44—100 cm mellmag. átm. 8-63 K. 

Tiszaborkuti volt úrbéresek (1914. ápr. 9.) : 
22-1 kat. holdon becsült bükktüzifa 4066 ürm3 á 0-65 K (+0-38°/o). 

Qyergyóremetei belbirtokosok közbirtokossága (1914. ápr. 15.): 
520-00 kat. holdon becsült luez- és jegenyefenyőhaszonfa 77.275 m3 

á 5-85 K ( + fjo/o). 

//. Kitermelt állapotban. 
a) Műfa. 

Máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság (1914. márcz. 31 . ) : 
Mezőháti m. kir. erdőgondnokság „Popovi pohár" nevü erdőrészében 
1912/13. év telén kitermelt luez- és jegenyefenyő gyéritési faanyag erdei 
rakodón készletezve /. oszt. csáklyarud 5—6 m h.. 7—8'5 cm vastag 



2902 drb. á 0-387 K ( + 2 1 % ) , tőár 0 1 6 7 K. // . oszt. csáklyarud 5—6 
m h., 5—6-5 cm vastag 8272 drb. á 0'314 K ( + 21%), tóár 0 0 9 4 K-
Komlórud3—A m h., 3-5—5 cm vastag 13.388 drb. á 0-097 K ( + 2 1 % ) , 
tőár 0-027 K. Dohányszáritórud 10—12 m h., 9—10 cm vastag 77 drb. 
á 0-967 K ( + 2 1 % ) , tőár 0-617 K. Ugyanaz 10—12 m h., 7—8-5 cm 
vastag 336 drb. á 0-726 K ( + 21%), tőár 0-376 K. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1914. ápr. 15.): 
A pécskai m. kir. erdőgondnoksdg kerületében tő mellett készletezett nyár-
rönkfa 724 m3 á 11-55 K ( + 0 % ) , tőár 10-95 K. 

///. Eredménytelen faárverések. 
Maroshéviz község (1914. ápr. 1.): 

50 kat. holdon becsült luez- és jegenyefenyőépületfa 9856 m3. 
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