
azt hinni, hogy a szalonka mindig igen magasan vonul, sőt ellen
kezőleg igen alacsonyan is vonul, bizonyítja ezt az a számtalan
szor előforduló eset, hogy az Alföld sík vidékein a távirdadrótok 
alatt agyonütött vagy szárnyatört szalonkákat találnak. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK . 

I. 
HIRDETMÉNY 

az 1904. év tavaszán megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában. 
A folyó évi tavaszi erdészeti államvizsgálat folyó évi április 

hó 25-én (huszonötödikén) és az erre következő napokon a fenn
álló szabályzat értelmében Budapesten az Országos Erdészeti 
Egyesület székházában délelőtti 9 órakor fog megkezdetni és 
folytatólag megtartatni. A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy 
a vizsga letehetésére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a 
bizottság elnökének bemutassák. 

Budapest, 1904. évi márczius hó 6-án. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 
13708/1904. sz. Az erdőtörvény (1879. évi XXXI . t.-cz.) 

165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos- és futóhomokterületeken 
foganatosított közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések meg
jutalmazására a folyó évben hat (6) nagy jutalmat, hat (6) első
rendű és hat (6) másodrendű elismerő julalmat tűzök ki az országos 
erdei alapból, még pedig: 

két egyenként 1000 koronás nagy jutalmat, 
két egyenként 800 koronás nagy jutalmat, 
két egyenként 600 koronás nagy jutalmat, 
három egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, 
három egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat, 
három egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat, 

és három egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat. 



Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdő
sítéseikkel versenyezhetnek, a melyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos- vagy futóhomokterülete
ken állami pénzsegély igénybevétele nélkül a folyó évben (ősz
szel vagy tavaszszal) foganatosítottak. 

Megkívántatik azonban, hogy: 
a) az 1000 koronás nagy jutalomra versenyző erdősítések 

egy tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek; 
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősí

tések egy vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek; 
c) az elsőrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősítések 

egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold terjedelműek és végül 
d) a másodrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősítések 

egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold terjedelműek legyenek. 
A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első 

munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan 
gondozni, a szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt 
a jutalom odaítélése esetén az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve 
4. §-ai szerint erdőként fenntartani és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1908. évben fognak a 
helyszínén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősítések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült 
nehézségek és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul 
szolgálni, de figyelembe vétetnek ezek mellett a birtokos vagyoni 
viszonyai is. 

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, 
ha a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek itélt erdősí
tés a jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaítélt jutalom egyharmadrésze az erdősítést teljesítő 
kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. 

A folyó év tavaszán teljesített erősítéseket legkésőbb folyó 
évi július hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősítéseket 
pedig legkésőbb folyó évi deczember hó 25-ig kell a birtokos
nak a közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdőfel
ügyelőségnél pályázatra bejelenteni. 

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősí
tést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület 



bérlője is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos-
Írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban 
való részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy 
a versenyre bocsátott erdősítést a jutalom odaítélése esetében 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott fel
tételek szerint állandóan erdőként fogja fentartani és kezelni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, 
helyrajzi szám) kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. 

Budapest, 1904. évi február hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

WWW 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Személyi hire k a  földmivelésügy i minisztériumból . Tormay 

Béla és Máday Izidor miniszteri tanácsosok a közelmúltban 
nyugalomba vonultak, mely alkalommal előbbit O Felsége az 
államtitkári czimmel tüntette ki. Ugyanekkor Tervey Imre és 
Bartóky József osztálytanácsosoknak Ő Felsége a min. tanácsosi 
czimet és jelleget, Darányi Béla czimzetes min. tanácsos és gazda
sági főigazgatónak a min. tanácsosi jelleget adományozta. Továbbá 
kinevezte a király Péchy József, Rólh Lóránt és Zsedényi Béla 
osztálytanácsosi czimmel felruházott miniszteri titkárokat osztály
tanácsosokká. 

Inditvány rendkívül i közgyűlésre . Márton Sándor m. kir. 
erdőmester ujabb indítványt tett az Országos Erdészeti Egyesü
letnél, hogy az állami erdőtisztek fizetésének rendezése ügyében 
rendkívüli közgyűlés hivassák össze. Az egyesület igazgató-választ
mánya f. hó 21-én tartandó ülésében fogja ezen indítványt tárgyalni. 

Jelentés a z erde i famagva k 1903 . év i terméséről . Közli 
Faragó Béla cs. és kir. udvari szállító a „Magyar Magpergető 
Gyár" tulajdonosa Zala-Fgerszegen. 

Erdeifenyő. Hazai fenyőfanemeinknek ezen a külországi kivi
telre nézve legfontosabbika az idén rendkívül bő termést adott, 
nemcsak nálunk, hanem Német-, Franczia- és Oroszországban is, 
különösen azonban Belgiumban, amely körülmény a mag árát oly 


