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KÖRRENDELET 

valamennyi törvényhatóságnak, közigazgatási bizottságnak és kir. 
erdőfelügyelőségnek 

(az 1879 . év i XXXI . t.-cz . 165 . szakaszána k hatály a al á es ő kopá r területe k 
összeírásánál, törvényszer ű kijelöléséné l é s a  kijelöl t kopá r területe k beerdősi -

tésének végrehajtásáná l követend ő eljárá s tárgyában) . 

12239/1/4. földmiv. min. sz. Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165. 
szakaszának rendelkezései értelmében beerdősitendő kopár és 

futóhomok területek összeírása, törvényszerű kijelölése és a kijelölt 
kopár területek beerdősitésének végrehajtása körül követendő eljárás 
egyöntetűsége és szabatossága érdekében a következőket rendelem : 

/. A kopár teriiletek összeírása. 

Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165, szakaszának hatálya alá eső 
kopár s futóhomok területek összeírása a lehető legrövidebb idő 
alatt befejezendő. 

Az összeírást a kir. erdőfelügyelőségek tagjai személyes 
felelősség mellett eszközlik, még pedig nem a községi elöljáró
ságok bejelentése alapján, hanem saját hivatalos utazásaik közben, 
a helyszínén szerzett vagy szükség esetén a m. kir. állami erdő
hivataloktól nyert, megbízható adatok alapján. Az összeírás előtt 
a kopár területek birtokosa vagy annak meghatalmazottja arra 
nézve, hogy az összeírásba beleegyezik-e vagy nem, meghallgatandó. 

Az összeírás tárgyát csakis az előbb emiitett törvényszakasz 
hatálya alá eső, közgazdasági szempontból beerdősitendő terü
letek képezhetik. 

Az egészen terméketlen, illetőleg az erdőtenyésztésre teljesen 
alkalmatlan területeket az összeírásból ki kell hagyni. Hasonló
képen ki kell hagyni az összeírásból a törvényes eljárás utján 
véderdővé már kijelölt területeket, valamint az 1879. évi X X X I . 
t.-cz. hatálya alá már besorozott erdők elkopárosodott vágás
területeit is, mivel az ilyen területek beerdősitésére a birtoko
sokat az erdőtőrvény 2. 4. 5. 17. 47. és 48. §-ai alapján erdő
rendészeti uton amúgy is kötelezni lehet. 



Az összeírást s a kijelölést az a körülmény, hogy a kijelö
lendő kopár terület az illető községben folyamatba tett birtokrende
zési (úrbéri elkülönítési, arányositási, tagositási) eljárásba esetleg 
be van vonva, nem akadályozhatja meg. Ellenkezőleg az össze
írást és a kijelölést az ilyen esetekben épen a birtokrendezéssel kap
csolatosérdekekszempontjából lehetőleg sürgősen kell foganatosítani. 

//. A kopár területek kijelölése. 

Az összeírt kopár területeket a kir. erdőfelügyelőség várme
gyénként, egy-egy összesített kimutatásba foglalja olyképen, hogy 
külön kimutatásba veszi fel az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-ának 
g) pontjának hatálya alá eső kopár területeket és ismét külön 
kimutatásba az 1879. évi X X X I . t.-cz. 17. §-ának rendelkezései alá 
tartozó többi kopár területeket és végül a magánbirtokosok kopár 
területeit. 

Ezekben a kimutatásokban külön rovatonként ki kell tüntetni 
a birtokos (illetőleg meghatalmazottjának) nevét és lakóhelyét, 
anyagi helyzetét, továbbá a kopár terület tulajdonjogi minőségét, 
fekvését (község, dülő, kat. helyrajzi vagy telekkönyvi szám), kiter
jedését (kat. holdakban és pedig részletezve, hogy mennyi belőle 
kopár, mennyi futóhomokon álló és mennyi az összes terület), 
a javaslatba hozott s az erdősítésnél legczélszerübben alkalmaz
ható fanemet, a beerdősités időtartamát, az esetleg gyakorolható 
használatokat, az engedélyezhető állami kedvezményt (adómen
tesség, ingyen csemete, pénzsegély), továbbá azt a körülményt, 
hogy az illető kopár birtok a jövőben az erdőtörvény 2. vagy 
4. §-a szerint (véderdőként, illetőleg rendes erdőként vagy fás 
legelőképen) lesz-e kezelendő és végül, hogy a kijelölendő terület 
az 1898. évi X I X . t.-cz. 1. §-a g) pontjának hatálya alá tartozik-e 
s mint ilyen hivatalból állami kezelésbe veendő, vagy pedig a 
most idézett törvényczikk 2. és 3. §-a értelmében csak a birtokos 
kérelmére vehető állandó kezelésbe, ezen utóbbi esetben pedig, 
hogy az 1879. X X X I . t.-cz. 17. §-a értelmében üzemterv szerint 
lesz-e kezelendő, vagy pedig a birtokos csak a beerdősitést elren
delő határozatban foglalt rendelkezések teljesítésére kötelezhető-e. 

Ugy az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-a g) pontjának hatálya, 
alá eső kopár területeknél mint az ezen törvény 2. §-ában emlí-



tett kopár területeknél meg kell jegyezni egyszersmind azt is 
hogy az a birtokos anyagi helyzetéhez képest a kezelési költség
járulékok elengedése vagy mérséklése mellett, vagy pedig a keze
lési költségjárulékok megfizetésének kötelezettsége mellett volna-e 
állami kezelésbe veendő, illetőleg volna állami kezelésbe vehető. 

Ezek a rovatok a későbbi helyesbítések eszközölhetése végett 
megfelelő szélességben fektetendők fel és tágas „megjegyzés" 
rovattal egészitendők ki. 

Az ekként összeállított kimutatásokat a kir. erdőfelügyelőség 
az összes tárgyiratok csatolása mellett megokolt vélemény kísére
tében a közigazgatási bizottság erdészeti bizottságához terjeszti be. 

A közigazgatási erdészeti bizottság a kimutatásba foglalt 
javaslatok tárgyában a m. kir. állami erdőhivatal véleményének 
meghallgatása után határozatot hoz, s ebben egyidejűleg első 
fokban intézkedik a saját részéről beerdősitésre kijelölendőknek 
minősített összes kopár területeknek az erdők nyilvántartási törzs
könyvébe való felvétele, továbbá az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-a 
g) pontjának hatálya alá eső kopárok állami kezelésbe való 
átadása iránt. 

Ezt a határozatát az erdészeti bizottság az 1879. X X X I . t.-cz. 
165. §-ára való hivatkozással észrevételeik megtehetése illetőleg 

fellebbezési joguk érvényesithetése czéljából a kimutatásba foglalt 
adatok közlése mellett haladéktalanul közli az összes érdekelt 
községekkel és az összes birtokosokkal, s ez utóbbiak közül azokat, 
a kiknek kopár területe nem esik az 1898. évi XIX. t.-cz. 1. §-a 
g) pontjának hatálya alá, az 1899. évi 15217. számú végrehajtási 
rendelet 14. §-ában közölt hirdetményben foglaltakra való figyel
meztetéssel egyidejűleg nyilatkozatra hivja fel arra nézve is, 
hogy a kimutatásban megjelölt területüket, abban az esetben, ha 
az jogerős határozattal beerdősitendő kopárrá kijelöltetik, állami 
kezelésbe kivánják-e átadni vagy nem, s ha igen, milyen feltételek 
mellett kérik az állami kezelés életbeléptetését. 

A szabályszerű felebbezési határidő lejárta után az erdészeti 
bizottság az esetleg beérkezett felszólamlásokat vagy észrevételeket 
a kir. erdőfelügyelőség s a m. kir. állami erdőhivatal vélemé
nyeinek előzetes meghallgatása mellett azonnal tárgyalás alá 
veszi és erre vonatkozólag, valamint a felebbezéssel meg nem 



támadott kijelölésekre nézve az illető kopár területeknek az 1898. 
évi XIX. t.-cz. 1-ső §-ának g) pontja esetleg 2. §-a alapján állami 
kezelésbe leendő átadása átvétele, a kezelési járulékok kivetése s 
illetve elengedése tárgyában is határozatot hoz, s ezen határozatait 
a többször emiitett összesített kimutatással és a keletkezett ügy
iratokkal együtt további törvényszerű eljárás, illetőleg hozzájárulás 
végett a vármegye közigazgatási bizottságához, illetőleg a törvény
hatósághoz teszi át, mely utóbbi azt szabályszerű tárgyalás után 
véleménye kíséretében hozzám terjeszti elő. 

A közbevetett intézkedések szükségének elkerülése czéljából 
hangsúlyozni kívánom, hogy az erdészeti bizottságnak a törvény
hatósághoz átteendő előbb emiitett határozatát az összes szükséges 
tárgyiratokkal kellően fel kell szerelni és különösen csatolni kell 
az iratokhoz az összes kézbesítési iveket, melyek a kijelölésre 
vonatkozó első bizottsági határozatnak az összes érdekelt közsé
gekkel és birtokosokkal való szabályszerű közlését igazolják s végül 
igazolni kell azt is, hogy azok az érdekeltek, a kiknek felebbezése 
az iratokhoz csatolva nincs, a törvényes időben felebbezést tényleg 
nem adtak be. 

Mellékesen megjegyzem itt, hogy bár a közigazgatási bizott
ság erdészeti bizottságának hatáskörébe a fentebbiek szerint csak 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 165-ik szakaszának rendelkezései alá 
tartozó kopár s futóhomokon álló területek kijelölésének ügye 
tartozik s ehez képest az 1894. évi XII. t.-cz. 13. és 14-ik szaka
szainak hatálya alá eső kopár területek kijelölése s befásitása 
iránt az intézkedéseket az utóbb emiitett törvényszakaszokban 
előirt eljárás betartása mellett az erre illetékes hatóságoknak kell 
megtenni, mindazonáltal az erdészeti bizottságnak az 1901. évi 
101351. számú rendelet kapcsán az utóbb emiitett törvényczikk 
alapján befásitandó kopár területek kijelölését is figyelemmel 
kisérni s hogy az 1898. évi XIX. t.-czikk 1-ső szakaszának g) 
pontjában foglalt rendelkezések késedelem nélkül végrehajthatók 
legyenek, szükség esetében szorgalmazni kell. — A kir. erdő
felügyelőség pedig köteles ezek iránt az erdészeti bizottságnak 
előterjesztést tenni. 



///. A kijelölt kopár terület beerdősitése iránti intézkedések 
végrehajtása. 

Ha a kopár területek kijelölése tárgyában hozott s a fenteb
biek szerint a törvényhatóság által hozzám felterjesztett elsőfokú 
határozatok részemről végleges elintézést nyertek és a véglegesen 
kijelölt kopárok beerdősitése a törvényhatóság utján törvényesen 
elrendeltetett, a szükséges erdősítési munkálatok folyamatba tétele 
és fokozatos végrehajtása iránt a közigazgatási bizottság erdészeti 
bizottságának azonnal meg kell tenni az intézkedéseket. 

E végből a jogerőre emelkedett határozatokat s az azok 
tartozékát képező kimutatások illető adatait az összes érdekeltekkel, 
a kir. erdőfelügyelőséggel s a m. kir. állami erdőhivatallal azonnal 
szabályszerűen közölni kell, továbbá a kir. erdőfelügyelőségnek, 
valamint a m. kir. állami erdőhivatalnak az 1898. évi XIX. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában kiadott 1899. évi 15217. számú rendelet 
72. §-ának g) és /) pontjai alapján igénybevehető közreműködése 
mellett évről-évre intézkedni kell az iránt, hogy a jogerős határo
zatokban s azok tartozékát képező kimutatásokban, illetőleg az 
állami kezelésbe átvett kopár területeknél az általam jóváhagyott 
erdősítési tervekben foglalt rendelkezések szigorúan végrehajtassanak. 

A bizottságnak ebben az ügyben hozandó határozatai csak 
felebbezés esetén terjesztendők elém. 

A beerdősitések teljesítésének intézésénél az erdészeti bizott
ságnak a kir. erdőfelügyelőséggel s a m. kir. állami erdőhiva
tallal történendő közös megállapodás utján oda kell hatni, hogy 
a kopár területek beerdősitése vidékenként lehetőleg egyszerre 
kezdessék meg s a munkálatok sürgősségüknek megfelelő sor
rendben és a szükségesség mérvéhez képest megállapítandó 
határidőn belül lehetőleg egyenlő évi részletekben foganatosít
tassanak. Az erre vonatkozó intézkedések tervezésénél a legeltetési 
szükségletek az 1900. évi 10791. sz. körrendelet 1-ső szakasza 
5-ik s 6-ik pontja szerint gondosan figyelembe veendők. 

A beerdősitési munkálatok lehetőségig már a kopár terü
letek végérvényes kijelölésére következő év tavaszán megkezden-
dők. A már beerdősitett területek addig, a mig azokban a legelő 
állat kárt tehet, a legeltetés ellen feltétlenül tilalmazandók, ellen
ben a kijelölt kopár területek azon részletein, a melyeken az 



erdősítési munkálatok még nem vették kezdetüket a legeltetést, 
amennyiben ez nagyobb károkat nem idézhet elő, lehetőségig 
meg kell engedni. 

A kir. erdőfelügyelőségek és a ni. kir. állami erdőhivatalok jelen 
rendeletemmel utasíttatnak, hogy az eddig végérvényesen kijelölt 
s a jövőben kijelölendő kopár területekről nyilvántartást vezes
senek és ugy az állami kezelésbe átvett, mint az állami kezelésbe 
át nem vett kopár területek beerdősitését s kezelését állandóan 
figyelemmel kisérjék, a magánbirtokosokat pedig a beerdősitésnél 
követendő eljárásra nézve megfelelően kioktassák továbbá, hogy 
a jogerős határozatok és ezzel kapcsolatos rendelkezések végre
hajtását gondosan ellenőrizzék, az e téren szerzett tapasztalataikról, 
valamint a tudomásukra jutott mulasztásokról s szabálytalansá
gokról az erdészeti bizottságnak évenként jelentést tegyenek és 
ezzel egyidejűleg a következő évben beerdősitendő s illetve pót
landó kopár területek kiterjedését is bejelentsék, hogy ennek 
alapján az erdészeti bizottság a további szükséges intézkedé
seket megtehesse. 

IV. Kedvezmények. 

A kopár területek beerdősitését az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
177-ik szakaszában foglaltak értelmében a rendelkezésemre álló 
eszközökhöz képest a jövőben is támogatni fogom állami ked
vezmények nyújtásával, nevezetesen ingyen csemeték adomá
nyozásával és az emiitett törvényszakaszban kikötött feltételeknek 
a kir. erdőfelügyelőség részéről történendő beigazolása esetén, 
állami pénzsegélyek engedélyezésével. 

A pénzsegélyeket évenként s rendszerint utólagosan vagyis 
akkor fogom kiutalványozni, midőn az erdősítési munkálatok sike
resen foganatosíttattak és ezt a kir. erdőfelügyelőség igazolja. 

Az állami kezelésbe átadott kopár területek részére szánt 
segélyeket azonban kivételesen, ha t. i. beigazoltatik, hogy egy
részt az erdősítés foganatosítása a mostoha talajviszonyok és a 
birtokos kedvezőtlen anyagi helyzete miatt különben nehézségbe 
ütköznék, másrészt az erdősítést különös közgazdasági érdekek 
sürgősen megkövetelik, az illetékes m. kir. erdőhivatalnak a kir. 
erdőfelügyelőség utján évenként elém terjesztendő költségelő-



irányzata alapján előre fogom kiutalványozni, hogy az ilyen 
erdősítések végrehajtásához szükséges pénzsegélyek, az erdősí
tések teljesítésekor azonnal kifizettessenek a birtokosoknak. 
Különösen megokolt esetekben pedig az erdősítéshez szükséges 
összes költségeket az erdősítést vezető m. kir. erdőtiszt kezéhez 
fogom elszámolás kötelezettsége mellett utalványozni azzal a 
meghagyással, hogy a munkálatokat az állam költségén maga 
hajtassa végre. 

A közigazgatási erdészeti bizottság pedig a kopár erdősítések 
foganatosítását és a foganatosított erdősítések fenmaradásának 
biztosítását maga is megkönnyítheti azáltal, ha az állami 
kezelésbe átvett kopár területek őrizetével a közös erdőőri szer
vezet közegeit bizza meg, a birtokosokat pedig a közérdekre 
való tekintettel az őrzési költségek viselésének terhe alól indokolt 
esetekben felmenti, mert a szóban forgó kopár területek leg
nagyobbrészt kis kiterjedésüek ugy, hogy ezek miatt az erdőőri 
személyzetet szaporítani s illetőleg a kivetett erdőőrzési költségeket 
emelni alig lesz szükséges. Ha mindamellett az ellenőrzési költsé
geket e miatt habár csekély mértékben is emelni kellene, a köz
igazgatási erdészeti bizottság ezen értelemben hozandó határo
zatát csak akkor léptetheti életbe, ha ahoz a közös erdőőri költ
ségek viselésében érdekelt birtokosok szabályszerű kihirdetés után 
hozzájárulnak. 

Végül a vármegye alispánja a községi elöljáróságokat uta
síthatja, hogy a határukban befásitott összes kopár s futóhomokon 
álló területek adómentességének az 1875. évi VII. t.-cz. 6. §-ának 
c) pontja alapján való kieszközlése iránt intézkedjenek. 

V. Kopár területek nyilvántartása. 

A fentebbiek szerint beerdősitésre végérvényesen kijelölt kopár 
területek, erre vonatkozó határozatom vétele után, nyilvántartás 
czéljából azonnal bejegyzendők az erdők nyilvántartási törzs
könyvébe, még pedig egyelőre a kijelölésre vonatkozó határozat
ban illetőleg az ebben emiitett iratokban kitüntetett adatokkal 
(fanemmel, területtel, mint az erdőtörvény 2-ik §-ának hatálya alá 
tartozó véderdő vagy ezen törvény 4-ik szakaszának hatálya alá 
tartozó feltétlenül fentartandó erdő), a „megjegyzés" rovatában 



pedig megemlítendő, hogy a bejegyzett terület: „a . . . s z ámú 
miniszteri rendelettel meghatározott kopár terület". 

Hasonlóképen be kell jegyezni a törzskönyvbe azokat az 
összes kopár területeket is, melyek mostanáig akár az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 165. §-a alapján kiadott rendelet alapján, akár ilyen 
rendelkezés nélkül tényleg beerdősittettek, ha a bejegyzés eddig 
még nem történt meg. 

És végül bejegyzendők jövőre mindazon kopár területek is, 
melyeket a birtokosok önkéntes elhatározásukból, akár állami 
csemetékkel, állami pénzsegély és erdősítési jutalom igénybe
vételével, akár e nélkül beerdősiteni fognak; ezek azonban csak 
akkor, ha a beerdó'sités már megtörtént. 

A megelőző két bekezdésben emiitett bejegyzések elrende
lésére vonatkozó határozata a közigazgatási bizottságnak foganato
sítás előtt az érdekelt birtokosokkal szabályszerűen közlendő s az 
esetleg beadott felebbezések szabályszerűen tárgyalandók. 

A törzskönyvbe történt bejegyzés után a kijelölt kopár s 
futóhomok területek a szerint, hogy melyik rovatba soroztattak 
be, az erdőtörvény 2-ik vagy 4-ik szakaszának hatálya alá tartozó 
erdőkként lesznek kezelendők, beerdősitésükre további kezelésükre 
és fentartásukra nézve tehát az erdőtörvény s az ennek alapján 
eddig kibocsátott utasítások megfelelő rendelkezései irányadók. 

Tájékozásul megjegyzem azonban, hogy a mennyiben a beer-
dősitett kopár s futóhomok területek veszélyes jellege idővel 
megszűnik, s talajuk más gazdasági mivelésre állandóan alkal
massá válik, az erdészeti bizottság az illetékes szakközegek véle
ménye alapján a birtokos kérelmére megokolt előterjesztést tehet 
hozzám azoknak az erdők törzskönyvéből és a mennyiben állami 
kezelésbe voltak átvéve, az 1898. évi XIX. t.-cz. 6—7. §-a alapján 
egyszersmind az állam által kezelt erdők s kopár területek sorá
ból való törlése iránt is. 

VI. A közigazgatási hatóságok közreműködése. 
Tekintve a kopár területek beerdősitésének ugy az illető 

birtokosok, mint a vármegyei és országos érdekek szempontjából 
való kiváló fontosságát szükségesnek tartom, hogy ezt az ügyet 
a közigazgatási hatóságok is a legmelegebben felkarolják és külö
nösen szükségesnek tartom, hogy a járási hatóságok az erdészeti 



bizottság határozatait sürgősen végrehajtsák, a kir. erdőfelügyelő
ség s a m. kir. állami erdőhivatal által ez ügyben hozzájuk in
tézett megkereséseit soron kivül elintézzék s ezekre a községi 
elöljáróságokat is utasítsák. 

Elvárom tehát, hogy a törvényhatóság ebben az irányban 
megfelelően intézkedni fog. 

A közigazgatási bizottságoktól s különösen a kir. erdőfelügye
lőségektől és a m. kir. állami erdőhivataloktól pedig elvárom, 
hogy ugy az előmunkálatok végzésénél, mint a kijelölési javas
latok megtételénél és a kijelölés megtörténte után az elrendelt 
erdősítési munkálatok intézésénél és ellenőrzésénél gonddal és 
körültekintéssel járjanak el, a birtokosok jogos kívánságait és gazda
sági érdekeit is figyelembe vegyék s tapintatos eljárással oda 
hassanak, hogy ezen oly fontos közgazdasági feladat iránt az 
érdeklődés minél szélesebb körben felkeltessék és a folyamatba 
tett erdősítési munkálatok kényszer-eszközök alkalmazása nélkül 
is nagyobb arányokban folytattassanak. 

Budapest, 1904. évi február hó 4-én. 
A miniszter helyett: Makfalvay 

államtitkár. 

KÖRRENDELET 
valamennyi m. kir. erdőhivatalnak. 

(A fen n közöl t rendele t végrehajtásáná l val ó közreműködé s tárgyában. ) 

12239/904. földm. min. sz. Tudomásulvétel és szigorú mihez
tartás végett megküldöm azzal az utasítással, hogy a magántulaj
donosok kopár területei beerdősitésénél is alkalomadtán, közvetlen 
megkeresés nélkül is adja meg mindenkor a szükséges útbaiga
zításokat s figyelmeztetéseket továbbá, hogy a már törvényesen 
kijelölt összes kopár területek beerdősitésére s kezelésére vonat
kozó határozatok végrehajtását alárendelt tiszti s erdőőri személy
zete utján ellenőrizze és a tapasztalt, valamint a tudomására jutott 
mulasztásokat vagy szabálytalanságokat a kir. erdőfelügyelőséggel 
és a közigazgatási erdészeti bizottsággal évenként minden év végéig 
közölje. 

Budapest, 1904. évi február hó 4-én. 
A miniszter helyett: Makfalvay 

államtitkár. 



KÖRRENDELET 

valamennyi kincstári erdőhatóságnak, erdőrendezőségnek, erdő
felügyelőségnek, erdőőri szakiskolának, állami erdőhivatalnak, a 
beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnak és a selmeczbányai m. kir. 

bányászati és erdészeti akadémia igazgatóságának. 

(A tenyésztend ő faneme k helye s megválasztás a é s a  selmeczbánya i központ i 
erdészeti kísérlet i állomásna k hatósági magvizsgálássa l való megbízatása tárgyában.) 

16519/1902. földmiv. min. Tudomásomra hozatván az, hogy 
az erdők felújításánál különösen a tenyésztendő fanemnek megválasz
tása tekintetében nem mindenütt járnak el a kérdés fontosságának 
megfelelő gondossággal és hogy a termőhelyi viszonyok szigorú 
tekintetbevétele nélkül általában nagy előszeretettel telepittettek 
a gyorsan növő tűlevelű fafajok még az őshonos, már kipróbált 
és különben is értékes fát szolgáltató lombfafajok rovására Hs, -
miután továbbá a tapasztalatok igazolják azt is, hogy nevezetesen 
kocsánytalan tölgyeseink által elfoglalt területek felújításánál sem 
volt mindenkor helyesen megválasztva az ültetendő makk, illetve 
csemete faja s hogy ez a körülmény kocsánytalan tölgyeseinknek 
jelentékeny mérvben való apadását vonhatja maga után : ezeknek 
az okszerű erdőgazdasággal össze nem egyeztethető káros jelenségek
nek megszüntetése czéljából felhívom a  czimet, miszerint a saját 
tevékenységi körében hasson oda, hogy az erdősítéseknél az okszerű 
erdőgazdaság követelményeinek megfelelően mindenkor az illető 
vidék termőhelyi viszonyainak legmegfelelőbb fanemek ültettessenek 
és hogy erre a követelményre már a csemetekertek telepítésénél 
is kellő gond fordíttassák; továbbá, hogy a makkot gyérebben 
termő kocsánytalan tölgymakknak még kisebb mennyisége is 
figyelemben részesüljön és főleg tisztán, nem más; tölgyfajok 
makkjával keverten szedessék és használtassék fel erdősítési, illetve 
csemetenevelési czélokra; a nélkülözhető makkmennyiség" pedig 
eladás czéljából való közhírré tétel végett a kir. erdőfelügyelőségnek 
idejekorán bejelentessék; végül kiváló gondoskodás tárgyát képezze 
az is, hogy a kocsánytalan tölgynek a természet által már kijelölt 
termőhelyén kocsányos tölgy ne ültettessék. Önként értetik azonban, 
hogy a kopár és már kiélt talajú erdőterületek felújításánál, 
melyeken nem lehet mindig az illető vidék őshonos fanemét 



megtelepiteni, ezután is a könnyen megtelepülő és talajjavító 
fanemek részesitendők előnyben. 

Egyben értesítem a czimet, hogy mivel a mezőgazdasági 
termények, termékek és czikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 
1895. évi XLVI. t. cz. 9-ik és az e törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott 38286/1896. számú utasítás 14-ik §-ának rendelkezései 
értelmében a törvény határozmányai alá eső mezőgazdasági termé
nyek, termékek és czikkek, illetve ezek hamisítására alkalmas 
anyagoknak az idézett utasítás értelmében szükségessé váló szakszerű 
megvizsgálására és az ítélet hozatalául szolgáló szakvélemények 
adására az állami kísérleti állomások hatalmazandók fel: 1903. évi 
611. számú rendeletemmel fent idézett utasítás 14. §-ában körülirt 
magvizsgáló teendők végzésével az erdei fák magvainak vizsgá
latára nézve a selmeczbányai központi erdészeti kísérleti állomást 
megbíztam. 

Budapest, 1904. évi február hó 5-én. 
A miniszter helyett: 

Makfalvay 
államtitkár. 

KÖRRENDELET 
valamennyi törvényhatóságnak. 

(Az erde i magva k vizsgálat a tárgyában. ) 

611/1903. földmiv. min. — Az 1895. évi XLVI. t.-cz. és az annak 
végrehajtása tárgyában kiadott rendelet határozmányai értelmében 
végzendő vizsgálatok teljesítésével és szakvélemények adásával, 
az erdei fák magvainak vizsgálatára nézve, a selmeczbányai központi 
erdészeti kísérleti állomást egyidejűleg megbíztam. 

Budapesten, 1904. február hó 13-án. 
Tallián. 

KÖRRENDELET 
valamennyi magyarországi kincstári erdőhatóságnak. 

(Az utiszámlá k távolság i adata i tárgyában. ) 

110588/903 földm. min. sz. A m. kir. kereskedelemügyi minisz
ter ur megkeresése folytán értesítem a czimet, hogy az utiszámlák 
távolsági adatainak hitelesítésére 1904. évi január hó 1-től kezdve 



a m. kir. államépitészeti hivatalok többé igénybe nem vehetők, 
mivel Magyarország távolsági térképén a hiteles adatok már ben-
foglaltatnak és azokból a kérdéses távolságot egyszerű összeadási 
müvelet által ugy a számlatevő, mint felettes hatósága avagy a 
számlákat érvényesítő számvevőségek hitelesen maguk meg-
állapithatják. 

Ehhez képest rendelem, hogy jövőben az utiszámlákban fel
tüntetett távolságok megállapításánál mindig a  Magyarország távol
sági térképéről vett adatok szolgáljanak irányadóul, miért is a 
kerületére nézve megállapitott távolsági kimutatások a Magyar
ország távolsági térképéről vett adatok alapján átdolgozandók. 
Önként értetik, hogy azok a távolságok, melyek Magyarország 
távolsági térképein feltüntetve nincsenek, az eddigi eljárás szerint 
a kerületére nézve összeállított távolsági kimutatásokból hatá-
rozandók meg. 

A kerületében alkalmazott összes tisztviselők, altisztek és 
szolgák utiszámláiban feltüntetett távolságok a mellé rendelt 
számvevőség által állapitandók meg. 

A mennyiben pedig a czim Magyarország távolsági térké
pének kerületére vonatkozó szelvényeivel még ellátva nem volna, 
vagy az esetleg hiányos lenne, utasítom a czimet, hogy a netalán 
igényelt szelvényeket a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium 
segédhivatali főigazgatójánál saját hitele terhére közvetlenül 
rendelje meg. 

Budapest, 1894. évi február hó 9-én. 
A miniszter megbízásából: 

Soltz Gyula 
miniszteri tanácsos , 

országos főerdőmester . 

K Ö R R E N D E L E T 
valamennyi vármegyei és városi közigazgatási erdészeti bizottságnak. 

(„Az álla m álta l kezel t erdő k é s kopá r területe k nyilvántartásának " helyesbítésé -
vel kapcsolato s kérdése k elintézéséné l é s egyé b a z állam i kezelésse l kapcsolato s 

-intézkedéseknél követend ő eljárá s tárgyában. ) 

104415/903. földmiv. min. Az 1898. évi X I X . t.-cz. I. czime 
alá tartozó nyilvántartás helyesbítésére, továbbá az egyes területek 
állami kezelésére vonatkozó előterjesztések megtételénél a köz-



igazgatási erdészeti bizottságok nem járnak el egyöntetűen, a mi 
az előterjesztések felülbírálását megnehezíti, másrészt pedig elő
terjesztéseikben egyes igen fontos körülményeket teljesen figyel
men kivül hagynak, a mi az előterjesztés érdemleges elintézését 
lehetetlenné tevén, az ügy végleges elintézését hátráltatja. 

A hozzám felterjesztett szóban levő ügyek gyors elintézését 
biztosítani óhajtván, szigorú miheztartásul a következőkre figyel
meztetem a bizottságot. 

I. A mennyiben az 1898. XIX. t.-cz. I. czime alá tartozó 
nyilvántartásban még felvéve nem levő területnek állami kezelésbe 
vételéről, vagyis a mikor uj állami kezelésbe vételről van szó, a 
bizottságnak erre vonatkozó felterjesztése előtt a 15217/1899. sz. 
végrehajtási rendelet 8—29. §-aiban előirt eljárást mindig be kell 
tartania az állami kezelésbe vételre vonatkozó határozatában a 
járulékkivetés kezdő időpontjára nézve mindig javaslatot kell 
tennie s a véderdőkre és kopár területekre vonatkozólag pedig 
— a hol az a törvény szempontjából indokolt és lehetséges — egyúttal 
a járulék mérséklése, illetőleg elengedése ügyében is előterjesztést 
kell tennie, az állami kezelésbe vételre vonatkozó határozatát a 
bizottság mindig csak a törvényes felszólamlási határidő letelte 
után terjesztheti fel és pedig az esetleges felszólamlásokkal s 
ezekre vonatkozó véleményével együtt, ha pedig felszólamlás nem 
adatik be, ezt a körülményt a bizottságnak előterjesztésében min
dig meg kell említenie. 

II. Arra, hogy az ötéves időszakon belül a bizottság egyes 
állami kezelésbe vett területek jövedelmezőségi osztályait meg
változtassa, illetőleg az egyes területeket más jövedelmezőségi 
osztályba sorozza be, mint a minőbe azok az illető ötéves idő
szakra vonatkozó évi átalány kivetése alkalmával besorozva voltak: 
a bizottság általában véve nincs felhatalmazva. A bizottság ettől 
az általános érvénynyel biró rendelkezéstől csak akkor térhet el, 
ha például az egyes területek jövedelmezőségi osztályait beadott 
panasz folytán a közigazgatási biróság módosítja, ha az ötéves 
időszakon belül egyes birtokok nagyobb részletei véderdőkké, 
kopár területekké nyilváníttattak, vagy az úrbéri erdőkből a 
legelőilletőségek kihasittattak, a mely esetekben nem volna 
méltányos, hogy a birtokosok a következő ötéves időszakig a 



végrehajtási rendelet 11. §-a utolsó bekezdése szerint alacsonyabb 
jövedelmezőségi osztályba sorozandó véderdő, kopár részleteik és 
legelőilletőségeik után a nagyobb járulékot fizessék. 

A bizottságnak azonban ilyen esetekben is javaslatot kell 
hozzám tennie, az uj besorozás kezdő időpontjára nézve s erre 
vonatkozó előterjesztésében a változtatás szükségességét is kellően 
meg kell okolnia. 

III. A mennyiben az 1898. X I X . t.-cz. alá tartozó nyilvántartásba 
már felvett területekben bekövetkező változás (apadás, növekedés) 
folytán vagy a területek törlése következtében az emiitett nyilván
tartás helyesbítéséről van szó, a bizottságnak erre vonatkozó elő
terjesztései megtételénél a következőkre kell figyelemmel lenni: 

a) miután a területváltozások járulékmódosítással kapcsolato
sak, tehát a birtokos anyagi érdekeit közelről érintik, a bizott
ságnak a tervezett területváltoztatásról a birtokost mindig előze
tesen értesítenie kell s őt figyelmeztetni, hogy esetleges észre
vételeit 15 nap alatt megteheti, a bizottság a területhelyesbitésre 
vonatkozó felterjesztését csak ezen 15 nap letelte után teheti meg 
s az esetleges felszólamlást és a bizottságnak arra vonatkozó 
véleményét is fel kell terjesztenie s ha a felszólamlás be nem 
adatott, erről a felterjesztés alkalmával jelentést kell tennie, elő
terjesztésében egyúttal javaslatot kell tennie a járulékmódosítás 
kezdő időpontjára nézve és az erdők nyilvántartási törzskönyvének 
helyesbítésére nézve is; 

b) az illető birtokosnak a tervezett területhelyesbiiésről való 
külön értesítése mellőzhető akkor, ha a nyilvántartás helyesbítésé
nek alapját az elkészült rendszeres vagy ideiglenes üzemterv 
képezi, ilyen esetekben azonban a birtokos a területváltozásról és 
az evvel kapcsolatos járulékhelyesbitésről a kezelő m. kir. járási 
erdőgondnokság által értesítendő akkor, a mikor az üzemtervet 
elfogadás végett a birtokosnak bemutatja s ha a birtokosnak a 
területváltozás ellen észrevétele nem volt, ezt magán az üzem
terven kinyilatkoztatni köteles, különben pedig Írásbeli észrevételeit 
az erdőgondnokságnak adja át, mely azt az üzemtervhez mellé
kelten terjeszti be véleménye kíséretében; 

c) az egyes birtokok területnagysága alatt „Az állam által 
kezelt erdők és kopár területek nyilvántartását" illetőleg az 1903. 



évi 104037. számú körrendelet szerint mindig az „egyéb termé
keny" és „terméketlen" területek hozzászámitásával előálló terület
nagyság értendő s a birtokok azzal a területnagysággal tárgya
landók; 

d) a mennyiben a bekövetkezett változás folytán a terület
nagyság apad vagy növekszik, de a birtokczim marad, a III. a, 
pontban foglaltak tartandók be ; 

é) ha a birtokczim marad, de ugyanaz a birtokos (pl. a 
birtokrendezés, vétel stb. következtében) erdőbirtokával egy 
üzemosztá'yba nem foglalható különálló uj területhez jut, a nyil
vántartás helyesbítésére vonatkozó előterjesztés előtt az uj területre 
nézve a végrehajtási rendelet 8., 29. §-aiban előirt eljárás betartandó, 
egyebekben a III. a. alatt foglaltak betartandók; 

/ ) ha a birtokczim az 1898. évi XIX. t.-cz. hatálya alá tar
tozó más birtokczimre változik, a nyilvántartásban szereplő birtokra 
nézve a törlés hozandó javaslatba, a nyilvántartásba bevezetendő 
uj birtokra vonatkozólag pedig előzetesen a végrehajtási rendelet 
8., 29. §-aiban előirt eljárás betartandó, a törlés és állami keze
lésbe vételre vonatkozó javaslat együttesen terjesztendő fel, egye
bekben a III. a) alatt foglaltak betartandók; 

g) ha a birtokczim az 1898. XIX. t.-cz. hatálya alá nem 
tartozó birtokczimre változik vagy ha a birtokczim marad, de az 
állami kezelés feltételei szűnnek meg, a törlés iránt teendő javas
lat a III. a) pontban foglaltak figyelembe vételével. 

Budapest, 1904. évi február hó 12-én. 

A miniszter megbízásából: 
Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos . 

KÖRRENDELET 

valamennyi közigazgatási erdészeti bizottságnak. 

(Az erdőkezelés i költségjárulékokna k a z üzemterv i törzskönyvbe n külö n nyilván -
tartott „egyé b terméken y é s terméketlen " területrészlete k beszámításáva l leend ő 

kivetése ügyében. ) 

104037 903. földmiv. min. Az első öt éves időszakra eső 
erdőkezelési költségjárulékok kivetése alkalmával néhány vármegye 
közigazgatási erdészeti bizottsága az állami kezelésbe adott erdőket 



és kopár területeket a kivetési lajstromokba nem egész kiterjedé
sükkel vette fel, hanem azokat a területrészleteket, amelyeket az 
üzemtervi nyilvántartásban és az erdők nyilvántartási törzskönyvében 
a 15784/1894. számú körrendelethez képest mint az erdőbirtokhoz 
tartozó „egyéb termékeny és terméketlen" területeket a „tiszta 
hozamterületektől" elkülönítve kell nyilvántartani, egészen figyelmen 
kivül hagyva csupán az emiitett „tiszta hozamterületeket" vette 
alapul a járulékok kivetésénél. 

Tekintettel arra, hogy az 1898. évi XIX. t. cz. az évi kezelési 
költségjárulékok kivetése, nyilvántartása és beszedése tekintetében: 
az állam által kezelt területnek" egymástól való megkülönböztetését 
és ezen az alapon való részletezését illetőleg csak azokat a határoz-
mányokat tartalmazza, amelyek a törvény 20. §-ában (a jövedelmező
ség szerint való osztályozásra nézve) és 23. §-ában (a már kivetett 
járulékok mérséklésére vagy elengedésére nézve) foglaltatnak, — 
tekintettel másrészt arra, hogy az állami kezelés gyakorlását — 
különösen a törvény 1. §-ának első bekezdésében, 2. §-ának első 
bekezdésében, 3., 11. és 15. §-ában foglalt határozmányoknál 
fogva, a szakértő erdőtisztek által végzendő összes erdőgazdasági 
teendők ellátására ki kell terjeszteni, a melyek a törvény 15. §-ában 
foglaltak szerint felmerülhetnek, és végül tekintettel arra, hogy a 
birtokosok által fizetendő évi kezelési költségjárulék az állami 
kezelés által ellátott szakértői teendőkkel járó munka és költség 
ellenértékéül tekintendő: mindezeknél fogva a járulékkötelezettség 
az állam által kezelt területeket egész kiterjedésükben terheli s a 
kötelezettség alól semmi olyan területrészlet, mely erdőrendészeti 
intézkedésnek tárgyát képezheti, ki nem hagyható. 

Általában véve nem hagyhatók ki tehát a járulékkötelezettség 
alól azok a területrészletek sem, amelyek az üzemtervi adatok 
egyöntetű feljegyzése érdekében 15784/1894. sz. a. kiadott körren
delet szerint az üzemtervi törzskönyvben és az erdők nyilvántartási 
törzskönyvében a tiszta hozamterülettől elkülönítve, mint az erdő
birtokhoz tartozó „egyéb termékeny és terméketlen" területek 
tartandók nyilván. Ezek az itt emiitett területrészletek ugyanis, 
mint az egyes birtokoknak gazdasági vagy természeti okokból 
elválaszthatlan alkotórészei vagy tartozékai, általában véve tárgyát 
képezhetik az erdőrendészeti intézkedéseknek és ehez képest „a 



szakértő erdőtisztek által végzendő erdőgazdasági teendők" ellátá
sára hivatott állami kezelésnek is, mert a szóban levő területek 
legnagyobb része tényleg igényel is kezelést, sőt mi több, az emii
tett területrészletek sorába olyanok is tartoznak, amelyek a szak
értői kezelést — a tulajdonképeni tiszta hozamterületekkel szem
ben — fokozottabb mértékben kívánják (pld. a csemetekertek, 
vízmosásos és görgeteges területek stb.) 

De ezek mellett az említett területrészieteknek általában való 
kihagyását a járulékkötelezettség alól méltányossági tekintetek sem 
kívánhatják, mert a járulékok kivetésénél és illetőleg a kivetett 
járulékok mérséklésénél, vagy elengedésénél a méltányosságnak 
gyakorlására magának a törvénynek azok a 20. és 23. §-aiban 
foglalt határozmányai is elegendő tért nyújtanak, amelyek a terüle
teknek ily szempontból való részletezését és osztályozását kifejezet
ten megengedik. 

Mindezekhez képest az az eljárás, amelyet egyes vármegyék 
azgatási erdészeti bizottságai az összeírásnál és illetőleg az 

első öt éves időszakra eső költségjárulékok kivetésénél az elől 
mondottak szerint követtek, a törvényes határozmányokkal össze
egyeztethető nem lévén, a második öt éves időszak elejétől kezdve 
mellőzendő, vagyis az állam által kezelt területeket a 15217/1899. 
sz. rend. (I. rész) 28. §-ában emiitett nyilvántartásba, valamint az 
ennek alapján készítendő kivetési lajstromokba, az erdők nyil
vántartási törzskönyvében és illetőleg az üzemtervi törzskönyvben 
kimutatott, összes területekkel, tehát az „egyéb termékeny és ter
méketlen" területekkel együtt kell felvenni. 

Ettől az általában követendő eljárástói eltérésnek azokban 
az egyes kivételes, különleges esetekben sem lehet helye, ha 
az állam által kezelt terület esetleg olyan részletet például 
állandóan szántónak, rétnek, kertnek, szőlőnek, házhelynek, belső 
teleknek használt területet foglal magában mely az erdőrendé
szeti intézkedések alól kivonható abban az esetben, ha ezek a 
részletek a törzskönyvben nyilvántartott összes területben ben-
foglaltatnak, önként értetvén azonban, hogy az ilyen területrész
leteknek az erdők nyilvántartási törzskönyvéből és az üzemtervi 
nyilvántartásból való törlése iránt az erdőbirtokos bármikor elő
terjesztheti kérelmét, s ez Iránt a közigazgatási erdészeti blzott-
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ság Is bármikor tehet hivatalból indokolt előterjesztést, továbbá 
hogy a törzskönyvi törlés megtörténtével az illető területrész
letek az állam által kezelt területek nyilvántartásából, valamint a 
megfelelő járulékrészlet szabályszerű leírása mellett, a kivetési 
lajstromból is azonnal törlendők. 

Megjegyzem tájékozásul, hogy az erdőbirtokok elválaszt-
hatlan tartozékát képező csemetekerteket, nyiladékokat, rakodó 
helyeket, utakat, marhacsapásokat, itatóhelyeket, utbiztonsági pasz
tákat, patakokat, csatornákat, álló vizeket, mocsarakat, kő-, kavics-, 
homok- és földbányákat, hányókat, vízmosásokat, sziklás, görge
teges helyeket, általában véve nem tartom a törzskönyvből 
leirhatóknak. 

A mi már most az ekként egész területükkel nyilvántartásba 
foglalt erdő és kopár területnek járulékkal való megterhelését illeti, 
e tekintetben a bizottságot ismételten figyelmeztetve az 1898. évi 
XIX. t.-cz. 20. és 23. §-ában foglalt határozatokra, megjegyzem, hogy: 

a) amennyiben a bizottság az egyes erdőbirtokokhoz tartozó 
„egyéb termékeny és terméketlen" területrészleteket méltányos
sági okokból a jövedelmezőség szempontjának figyelembe véte
lével (20. §.) alacsonyabb osztályú járulékkal találja megterhelen-
dőnek, mint a milyent az egész területre nézve különben alkal
mazandónak tart, erről a bizottság az említett 20. §. alapján s a 
21. §-ban foglalt megszorítás mellett az u. n. jövedelmezőségi 
osztályok megállapítása és a területeknek besorozása alkalmával 
saját hatáskörében gondoskodhatik, magától értetődvén, hogy e 
tekintetben aprólékosságig menő részletezésnek nem volna helye 
s alacsonyabb osztályba sorozás csak azokra a nagyobb terjedelmű 
„egyéb termékeny és terméketlen területek"-re terjedhet ki, a 
melyek külön felmérés és osztagolás tárgyát képezték; 

b) amennyiben pedig az egyes erdőbirtokokhoz tartozó 
„egyéb termékeny és terméketlen" területrészletek között olyanok 
is találtatnának, amelyek különleges termőhelyi viszonyaiknál fogva 
a 23. §-ban emiitett véderdő és kopárterületekkel egyenlő elbá
násban méltán részesíthetők (pld. sziklás, kőgörgeteges, mocsaras 
részletek, bányászati hányók, álló vizek stb.), az ezekre eső járulék 
részletek elengedése iránt a bizottságnak a 23. §-ban foglaltak 
alapján ide kell előterjesztést tennie. 



Végül annak a biztosítása végett, hogy a jelen rendeletem 
értelmében az állami kezeléssel kapcsolatos nyilvántartásba fel
veendő „egyéb termékeny és terméketlen területek" tényleg 
részesittessenek a céljuknak megfelelő kezelésben, szükségesnek 
tartom, hogy ezek a területek az üzemtervben ne csak a terü
letek nyilvántartásában^hanem magában az üzemtervben is kellően 
tárgyaltassanak. Ez a rendelkezésem az uj rendszeres és ideig
lenes tervek készítése alkalmával, illetőleg az üzemátvizsgálási 
munkálatok készitése alkalmával hajtandó végre. 

Végül megjegyzem, hogy jelen rendeletemet alkalmazkodás 
végett egyidejűleg a kir erdőfelügyelőségekkel és a m. kir. állami 
erdőhivatalokkal szintén közöltem, s utóbbiakat egyúttal utasí
tottam, hogy a jelen rendeletemben foglaltakat az 1904. évi 12180. sz. 
körrendeletem 2. pontja szerint a nyilvántartás helyesbítésére 
vonatkozólag a bizottsághoz teendő javaslatuknál vegyék már 
figyelembe. 

Budapest, 1904. évi február hó 12-én. 

A miniszter megbízásából: 

Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos . 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi kincstári erdőhatóságnak, erdőrendezőségnek, állami 
erdőhivatalnak, erdőfelügyelőségnek, erdőőri szakiskolának, a beszter
czei erdőigazgatóságnak és a bányászati és erdészeti akadémia 

igazgatóságának. 

(A rajzmásoló , fényérzéken y másol ó papi r é s másol ó vászo n haza i 
beszerzése ügyében. ) 

12909/904. földmiv. min. — Tudomásomra jutott, hogy egyes 
hatóságok rajzmásoló papiros, valamint negativ és positiv eljárásra 
szolgáló fényérzékeny másoló papiros- és másoló vászonszükség
leteiket külföldről szerzik be, illetve külföldi gyártmányokkal fedezik. 

Minthogy az emiitett czikkeket az országban is előállítják, 
a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur megkeresése alapján 
utasitom a czimet, hogy jövőben ebbeli szükségleteit is egyenlő 
ár és minőség esetén magyar gyártmánynyal fedezze s a mennyi-



ben e czikkeket a kevés szükséglet folytán, helybeli vagy környék
beli kereskedők utján szerezné be, azoktól magyar gyártmányú 
árut követeljen és csak olyanokat fogadjon el. 

Az emiitett czikkekre vonatkozó hazai beszerzési források 
iránt különben a m. kir. kereskedelmi múzeum igazgatósága 
(Budapesten, V., Váczi-körut 32. szám) megkeresésre készséggel 
nyújt felvilágosítást. 

Budapest, 1904. évi február hó 17-én. 
A miniszter megbízásából: 

Sóltz Gyula 
miniszteri tanácsos , 

országos főerdőmester . 

Mühle Vilmo s cs . é s kir . udvar i szállít ó magkereskedő , temesvár i czé g 
legújabb képletekke l bőve n ellátot t 1904 . év i főkatalogus a megjelent . Melléklet -
ként eg y tanulságo s füze t „Mühl e tanácsadój a a  kertmivelésben " va n csatolva , 
a melye t a  czé g megrendelésekhe z i s csatol . 

Uj e s a p d a k a t a l ó g u s (1903 . év i ősz i kiadás ) az ismer t Grell & Co. Hayiiaui 
ragadozó állatcsapda-gyártó l jelen t me g ige n szé p kiállításban . Eze n árjegyzékbe n 
különösen érdekese k é s tanulságosa k a  leírások , melye k a  Grell-fél e különfél e 
csapdák alkalmazásáró l é s a z elér t eredményekrő l szólanak . Kitűn ő képek , melye k 
a fogás i módoka t szemléletile g mutatjá k be , csa k emeli k eze n árjegyzé k értékét . 
Mint „újdonság " a  következő k vanna k benn e felsorolv a :  1 . a  dotfogó , a  vastő r 
még fagyo s időbe n i s megszakítá s nélkü l eredménynye l használható . 2 . Menyé t 
és görén y földalatt i fogás a vastőrrel . 3 . Önműköd ő lövőkészülé k D . R . P . haszon -
állat é s emberr e nézve ártalmatlan . 4. Viz i úsz ó csapdák . 5 . „Modell-Preuss " agyag -
galamblökőgépek. 6 . Feszitőlécze k ékkel , a z elfogot t állato k értékéne k emelésér e 
stb. A  katalógus t lapun k olvasó i kívánatr a ingye n é s bérmentv e kapják . 

Olvasóink szive s figyelméb e ajánlju k a  Propolisin czim ü hirdetést . 
L ó - é s g a z d a s á g t u l a j d o n o s o k n a k é s t u r i s t á k n a k . A  számo s kitünte -

tést nyer t s  számtala n udvar i é s uraság i istállómeste r által , valamin t a  mezőgazdá k 
és a  nagyközönsé g részérő l i s általánosa n elismer t kitűnőség e a  Kwizda-fél e állat -
gyógyászati készítményeknek , nevezetese n a  Kwizda-fél e szab . Restitution-flui d 
és a  Kwizda-fél e szab . gummidörzskötő k lova k részére , eze n czégne k 185 3 ót a 
folyton növeked ő megrendel ő kör t teremtett . Ezen czégne k ninc s i s má s törekvése , 
mint az , hog y a z állatápolá s czéljair a csaki s jóna k bizonyul t készítményeke t jut -
tasson kereskedelembe . A  Kwizda-fél e korneuburg i marhatáppor , a  Kwizda-fél e 
szab. Restitution-flui d lova k részére , a  Kwizda-fél e szab . gummidörzskötő k lova k 
számára, tartozna k els ő sorba n eze n czé g egyhangúla g dicsér t készítménye i közé . 
A turistá k és kerékpároso k álta l különöse n kedvel t czik k a  „Kígy ó jegygyei " ellátot t 
Kwizda-féle „Turista-fluid " (erősít ő bedörzsölésre) . A  rég i j ó hirnev ü Kwizda-fél e 
állatgyógyászati készítményekrő l ige n szépe n illusztrál t katalógus , melybe n a 
lósport é s különöse n a  gummidörzskötő k minde n neme i i s b e vanna k mutatva , 
kívánatra a z intéze t álta l díjmentese n megküldetnek . 
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