
Halálozások. Linszky Antal, a Széchenyi grófok nyugalmazott 
erdőmestere, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, hosszas szenvedés után, 89 éves 
korában f. évi január hó 17-én Barcson, továbbá Diószeghy Lajos 
m. kir. főerdőmérnök (Radváncz, Ung m.) f. hó 23-án 56 éves 
korában elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Székely István m. kir. erdőtanácsost 
a lugosi m. kir. erdőgondnokságtól a lugosi m. kir. erdőigazgatóság központi szol
gálatához (ellenőrködőnek); Csegezy Pál m. kir. főerdőmérnököt pedig a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóság központi szolgálatától a lugosi m. kir. erdőgondnok
sághoz (erdőgondnoknak) osztotta be. 
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A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Molnár Imre m. kir. fő
erdőmérnököt Máramarosszigetről Apatinba (főnökhelyettesnek); Kolozs József 
m. kir. főerdőmérnököt Felsővisóról Máramarosszigetre (ellenőrködőnek); Mayer 
Aurél m. kir. erdőmérnököt Nagybányáról Nagybocskóra (erdőgondnoknak); 
Rusznyák Győző m. kir. segéderdőmérnököt Nagybocskóról Felsővisóra (vaséri 
erdőgondnoknak); Molcsányi Gábor m. kir. segéderdőmérnököt Besztercze-
bányáról Nagybányára (építésvezetőnek). 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Salix Gyula m. kir. erdő-

mérnököt Havasmezőről Nagybocskóra (pénztári ellenőrnek); ifj. Benkő Rezső 
ni, kir. segéderdőmérnököt pedig Máramarosszigetről Havasmezőre (erdő
gondnoknak). 

* 
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A ni. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Kelemen Béla ni. kir. erdő
mérnököt Maluzsináról Beszterczebányára (ellenőrködőnek); Jurán Miklós m. 
kir. segéderdőmérnököt pedig Tótsóvárról Maluzsinára (erdőgondnoknak). 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szecsődy József m. kir. 

erdőmérnököt Erdőbádonyból Kapnikbányára (erdőgondnoknak); Bemard József 
m. kir. segéderdőmérnököt pedig Tótsóvárról Erdőbádonyba (erdőgondnoknak). 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Petricsek Adolf m. kir. 
erdőmérnököt Németmokráról Tótsóvárra (központi szolgálathoz); Lányi Ákos 
m. kir. segéderdőmérnököt pedig Nagybányáról Németmokrára (erdőgond
noknak). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Pap András m. kir. segéderdőmérnököt 
az orsovai m. kir. erdőgondnokság vezetésével véglegesen megbízta. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Szeőts Béla m. kir. segéd
erdőmérnököt Nagybányáról Tőkésre (erdőgondnoknak). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Brúder Gyula m. kir. erdőmérnök-
-gyakornokot Zsolnáról Eperjesre helyezte át és szolgálatra beosztotta az ottani 
m. kir. állami erdőhivatalhoz. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Takács János m. kir. segéderdőmér
nököt áthelyezte Szabadkára (erdőgondnoknak), Craciun Baiu tri. kir. segéderdő
mérnököt pedig áthelyezte Királyhalmára a m. kir. erdőőri szakiskolához. 

• 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Lippóczy Béla m. kir. 

segéderdőmérnököt Lúgosról Diósgyőrbe s megbízta az ujhutai m. kir. erdő
gondnokság vezetésével. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

KÖRRENDELET 

az értékpapírokkal ideiglenesen fedezett favételárak törlesztésének 

esedékessége és a késedelmi kamatok felszámítása ügyében. 

(Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.) 

128252/1913/I/B/l. Föld. Min. szám. — Konkrét esetből 
folyólag 1913. évi április hó 18-án kelt 6858. számú szabály
rendeletem helyes értelmezése és végrehajtása, illetőleg az érték
papírokkal ideiglenesen fedezett favételárak törlesztésének esedé
kessége, s a késedelmi kamatok felszámítása ügyében felmerült 
kételyek eloszlatása szempontjából értesítem az igazgatási hivatalt, 
hogy az idézett szabályrendelet a favételárak törlesztésének 
esedékességét arra a határnapra teszi, amelyen azok — a szerződés 



kikötései szerint — készpénzben befizetendők, vagyis arra a határ
napra, melyen a favételár hat havi fedezete gyanánt előírásszerűen 
letett értékpapírok készpénzzel kicserélendők. 

Késedelmi kamatok tehát a dolgok természetéből folyólag a 
készfizetés határnapjától kezdve számithatók és semmi esetre sem 
az értékpapirfedezet letételének napjától, amit különben félre nem 
érthetően kifejez a szabályrendelet azon intézkedése, mely szerint 
vmindazon esetben, ha favásárló a fedezetképen letett érték
papírokat az esedékesség határnapján tul cseréli ki készpénzzel, 
ezen határnaptól számított öt (5) százalék késedelmi kamat 
fizetendő". 

Hogy a hat havi letét tartama alatt késedelmi kamat a 
favételár után nem szedhető, azt még kétségtelenebbé teszi a 
szabályrendelet ama folytatólagos rendelkezése, mely szerint a hat 
havi időtartamra letétben kezelt értékpapírok esedékessé váló 
kamatszelvényei favásárlónak bélyegtelen nyugtára kiadandók, 
feltéve, hogy szerződési kötelezettségeinek egyébként eleget tett. 

De önként következik a szabályrendelet intézkedéseiből az is, 
hogy arra az esetre, ha vevő az értékpapírokkal való fedezés ked
vezményét az eziránt szerződésileg megszabott határidőn belül 
előírásszerűen igénybe nem veszi, s ennek következtében a vétel
árnak készpénzben való befizetése azon a határnapon válik 
esedékessé, amelyen favásárló a hat havi értékpapirfedezet kedvez
ményéhez való jogát elvesztette, akkor a késedelmi kamatok is ettől 
a határnaptól kezdve fizetendők. 

Budapest, 1914. évi január hó 2-án. 
A miniszter helyett: 

Bartóky s. k. 
államtitkár. 

II. 
KÖRRENDELET 

a lótartási átalány elő legek törlesztése tárgyában. 
(Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.) 

130850/1913/I/B/l. F. M. sz. — A hivatali elődöm 1906-ik évi 
6921. eln. számú rendeletével kiadott szabályzat 63-ik §-ának a 
lótartási átalányelőlegekre vonatkozó része többféleképen magya-



Miheztartás és egyöntetű eljárás végett értesitem az igaz
gatási hivatalt, hogy a szabályzat 63-ik §-ának az a rendelkezése, 
mely szerint a hivatalfőnök kivételes esetekben 3 havi átalány
előleget engedélyezhet, akként értelmezendő, hogy a havi előleges 
részletekben esedékes átalány három hóra eső összegének előre 
való kifizetését a hivatalfőnök kivételes és indokolt esetekben 
engedélyezheti. 

Budapest, 1913. évi deczember hó 21-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Téglás 
miniszteri tanácsos. 
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

A vadászati jövedéki kihágás miatt jogerősen elitélt egyén 

vadászati jegy elnyerése iránti bejelentésének láttamozását 

nem igényelheti azon a czimen, hogy az ítélet ellen ujrafel

vétellel élt. 

429/1913. P. szám. Ő Felsége a király nevében a magyar királyi közigaz
gatási bíróság F. Gedeon k.-i lakosnak vadászati jegy elnyerése iránti bejelentés 
láttamozása ügyét, melyben az é.-í járási főszolgabirája 1912. évi november hó 8. 
napján 526/8. kihágási szám alatt és a közigazgatási bizottság 1912. évi deczember 
hó 10. napján 1604. szám alatt határozott; nevezett ügyfélnek beadott panasza 
folytán 1913. évi január hó 30. napján tartott nyilvános ülésben tárgyalás alá 
vévén, következőleg 

itélt: 
A magyar királyi közigazgatási bíróság a panasznak helyet nem ad. 

Indokok: 
Figyelemmel arra, hogy a csatolva levő kihágási iratok azt igazolják, hogy 

panaszos az 525/1. kihágási szám alatt hozott főszolgabírói, — valamint a 73/1912. 
kihágási szám alatt hozott alispáni — és végül 4410/1912. kihágási szám alatt 
hozott magyar királyi belügyminiszteri Ítélettel, az 1883. évi XXIII. törvényczikk 
26. §-ában foglalt kihágásért, jogerősen elmarasztaltatott; 

valamint figyelemmel arra, hogy az 1883. évi XXIII. törvényczikk 36. §-ának 
c) pontja szerint a vadászati jegy elnyerése iránti bejelentésnek láttamozása meg
tagadandó attól, aki a vadászatról szóló (1883. évi XX.) törvényben körülirt vala-



mely kinágás miatt jogérvényesen elmarasztaltatott és pedig a büntetés végre
hajtása, illetőleg letelte után három évig: 

a — tévesen felebbezésnek czimzett — panasznak helyet adni nem lehetett 
és pedig annál kevésbbé, mert ezzel a tényállással s illetve jogelvvel szemben 
pusztán az a körülmény, hogy panaszos a vadászati kihágási ügyben, — az 1901. évi 
X X . törvényczikk 10. §-ának utolsóelőtti bekezdése értelmében a főeljárásban 
hozott jogerős határozat végrehajtását különben sem akadályozó, — újrafelvételi 
kérelemmel élt, a jogerős marasztalás törvényes jogkövetkezményének alkalma
zását, — mindaddig, amig ez a jogerős marasztalás valósággal fennáll, — nem 
akadályozhatja. 
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Faárverések eredményei. 
/. Tövön. 

Jászóvári prépostság (1913. aug. 26.): 
Tölgyrönk- és szálfa 3879 nfi á 1910 K ( + 19'4%). 

Karánsebesi vagyonközség (1913. aug. 30.) : 
1217 kat. holdon becsült 12.838 m3 fenyőhaszonfa, 53.167 m3 fenyő- és 
bükktüzifa, 22.477 m3 bükkműfa, 127.376 m* bükktüzifa 400.000 K (kik. 
ár 321.540 K). 

Rozsnyói róm. kath. püspökség (1913. szept. 10.): 
164'87 kat. holdon becsült 21.950 nfi vegyes választékú tölgy, bükk, gyer
tyán, nyir, nyár és fenyő 81.500 K (kik. ár 73.710 K). 

Oláhlapádi ref. egyház (Miriszló, 1913. szept. 14.): 
21-2 kat. holdon becsült 697 m? tölgytüzifa á 4*45 K ( + 16%). 

Vinkovcei kir. főerdőhivatal (Vinkovce, 1913. szept. 22.) : 
1. Jaszenovai erdőgondnokság. 

a) Csadjavszkibok nevü vágás: 
Tölgyhaszonfa 7196 m3 á 57'44 K. Kőrisfürészrönkő 227 ms á 42 12 K. 
Szilfürészrönkő 723 m3 á 35-10 K. Tölgytüzifa 4168 m3 á 3*66 K. Egyéb 
tűzifa 1388 m3 a 2-92 K — ( + 17%). 
b) Dvojani nevü vágás : 
Tölgyhaszonfa 3203 m3 á 63'19 K. Szilfürészrönkő 94 m3 á 34-56 K. 
Tölgytüzifa 1997 m3 á 3-60 K. Egyéb tűzifa 985 m3 á 2 7 2 K — ( + 15-2%) 

2. Raicsi erdőgondnokság. 
Tölgyhaszonfa 3801 m3 h 62-45 K. Kőrisfürészrönkő 1337 m3 á 41-00 K. 
Tölgytüzifa 2894 m3 á 3 56 K. Kőristüzifa 6469 m3 á 2 85 K — ( + 13-9%). 

3. Jaminai erdőgondnokság. 
a) Puk I. nevü vágás: 
Tölgyhaszonfa 4332 m3 á 5 6 1 0 K. Tölgytüzifa 4372 m3 á 3 3 3 K. Egyéb 
tűzifa 1323 ms á 2 6 6 K — ( + 6-4%). 
b) Puk II. nevü vágás: 
Tölgyhaszonfa 4022 m3 á 55'24 K. Tölgytüzifa 4042 m3 3'28 K. Egyéb 
tűzifa* 454 nfi á 2"70 K — (-f- 7-6%). 


