
A „Magyar Tudományos Akadémia- -nak erdőgazda
sági jutalomtétele. 

Kívántatik annak kimutatása, hogy Magyarország 
egyes erdős vidékein és általában az egész országban 
az erdőgazdaságban fekvő tőke és az ez után nyerhető 
kamatjövedelem mily viszonyban állanak egymáshoz, 

Az erdőmivelés utján honosított tőke és az ennek 
jövedelme között lévő viszony alapján megállapitandó a 
magyar erdőgazdaságnak az a jövedelmezőségi aránya, mely
ben az az ország más földmivelési ágazataihoz, nevezetesen 
a gabonatermeléshez, s a legelő mivelési ághoz az egész 
országban és összes erdős vidékek szerint áll. 

A megállapított jövelmezőségi aránynak kedvező vagy 
kedvezőtlen volta szerző által azoknak a közgazdasági és 
földmivelési tényezőknek méltatásával bírálandó, melyek 
az erdőgazdasági mivelés jogosultságát és alkalmazásának 
szükségességét feltételezik. 

Jutalma a Lévay-alapitványból 500 frt. 
Határidő 1895. szeptember 30. 
A jutalom csak önnálló, tudományos becscsel biró 

munkának adatik ki. 
A jutalmazott munka a szerző tulajdona, de ha azt egy 

esztendő alatt ki nem adja, a tulajdonjog az Akadémiára 
átszáll. 

* 

Pályázási szabályok, 

1. Minden rendű pályairat, a fönn kitett határnap 
(ok)ig »az Akadémia főtitkári hivatalához* czimezve (és igy 
nem a főtitkár neve alatt) küldendő; áz(ok)on tul semmi
nemű ily munka el nem fogadtatván. 



2. A pályamű idegen kézzel, tisztán irva, lapszámozva, 
kötve legyen. 

3. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó 
pecsétes levélben ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű 
homlokán. 

A pecsétes levélben netalán följegyzett kikötések, föl
tételek vagy a versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos 
eljárástól netán kivánt eltérések tekintetbe nem vétethetnek. 

4. Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik. 
5. Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy 

a munka saját kézírása a szerzőnek, müve a jutalom
tól elesik. 

6. A jutalmat nem nyert pályairatok kéziratai az Aka
démia levéltárában maradnak, s csak engedély mellett 
másolhatók le. 

7. (A gróf Teleki- és br. Bánffy-féle drámai pályáza
toknál a társai közt legjobb műnek a jutalom mindenkor 
kijár); a többinél egyszersmind az absolut becs határoz. 

8. Mindezen feladatokra, mindenrendü akadémiai tagok 
is pályázhatnak. 

Egyébiránt bármely, ha csak formai szabálynak is elha
nyagolása, elejti a szerzőt a jutalomtól. 

A fapiaczról. 
Május 24. 

(2?.) Az időjárás a mult héten jobbra fordult s az 
ország számos részébe meghozta az óhajtva várt esőt, melynek 
még az alföld déli részére való kiterjedése volna felette 
szükséges, hogy a gabona termést illetőleg hazánk ezen leg
fontosabb vidéke is megnyerje az áldást, mely a belföldi 


