
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

ERDŐSÍTÉSI JUTALMAK KIOSZTÁSA. 

A földmivelésügyi miniszter e hóban itélte oda azokat az 
állami jutalmakat, melyeket előde a kopár, vízmosásos és futó
homok területeken 1899. évben foganatosított, közgazdasági jelen
tőséggel biró erdősítésekre öt évvel ezelőtt kitűzött. 

A kitűzött hat nagy és tizenkét elismerő jutalomra (összesen 
9000 korona értékben) 23 birtokos versenyzett 937.51. k. h. erdő
sítéssel. 

Ezek közül azonban három birtokosnak az erdősítése, mint 
a pályázati feltételnek meg nem felelő, a versenyből utólag 
kizáratott. 

A többi, pályázatra bocsátott 20 erdősítés a folyó év őszén a 
helyszínén részletesen felülvizsgáltatván, a földmivelésügyi minisz
ter a biráló bizottság javaslata alapján a két 1000 koronás nagy 
jutalom közül az egyiket a szebenvármegyei Tiliska községnek, 
a másikat a nyitravármegyei Brezova községnek ítélte oda. 
! • Az első község 59, a második 47 k. holdnyi kopár területet 
erdősitett be igen sikeresen. 

A két 800 koronás nagy jutalom közül egyet a Brassó vár
megyei Zajzon község nyert el 39.87 k. holdnyi erdősítéssel, a 
másikat pedig Hosszúfalu község 32.92 k. holdas erdősitésével. 

A két 600 koronás nagy jutalom közül a miniszter csak az 
elsőt adta ki Guraró községnek 76 k. holdon teljesített erdő
sítéséért. 

Elismerő jutalomképen három 500, három 400 és egy 300 
koronás jutalom osztatott ki, mig a két 300 és három 200 koro
nás elismerő jutalmat ez alkalommal a miniszter — tekintettel 
arra, hogy a pályázó nagyobb birtokosok e pénzjutalmakra rászo
rulva nincsenek - nem osztotta ki. 

Az elismerő jutalmakért versenyzők közül 500 koronás jutal
mat kaptak: a zalavármegyei szentantalfai nemesi közbirtokosság 
15 k. holdnyi, Wagner Ágoston mátramindszenti lakos 15 k. 
holdnyi és Wachsmann Albert borgóprundi lakos 31.34 k. holdnyi 
erdősítéseikért. A 400 koronás elismerő jutalmakat Buchwalder 
Jónás béri lakos 62 holdnyi, Kovácsy Jenő adámosi lakos 15 



holdnyi és König Kálmán kismóriczhidai lakos 25 k. holdnyi 
erdősítései nyerték el. A 300 koronás elismerő jutalomban pedig 
Gyulafehérvár r. t. város részesült. 

A versenyben a felsoroltakon kivül részt vett még nyolcz 
nagyobb birtokos is, név szerint Szeged sz. kir. város 46.80 k. 
holdon, gróf Zichy Nep. János seniorátusi uradalma, a nógrád
inegyei F.-Esztergály község határában 49 holdon, a gróf Károlyi 
Mihály-féle hitbizományi uradalom a hevesvármegyei Szajla 
község határában 30 k. holdon, báró Podmaniczky Gyuláné s 
báró Podmaniczky Ilona a hevesvármegyei Tar község határá
ban 25 k. holdon, gróf Pejacsevich Arthur örökösei, a nógrád
vármegyei Mihálygerge község határában 80.0 k. holdon, gróf 
Esterházy Miklós Móricz hitbizományi uradalma a győrvármegyei 
Gönyő község határában 43.04 k. holdon, gróf Wimpffen Simon, 
a fejérvármegyei Érd község határában 10.26 k. holdon, végül 
Junghans Erhardt schrambergi (Würtemberg) lakos a Bihar vár
megyei Lunkaszprie község határában lévő birtokán 210 k. holdon 
nagy költséggel és elismerésre méltó sikerrel teljesített erdősité-
sekkel. 

Ezeknek a nagyobb birtokosoknak a miniszter elismerését és 
köszönetét nyilvánította; azokat az alkalmazottakat pedig, akik a 
versenyre bocsátott erdősítések létesítése és gondozásánál érde
meket szereztek, megfelelő pénzjutalmakkal tüntette ki, nevezete
sen : Holfeld Henrik urad. erdőmesternek, Bende Mihály urad. 
főerdésznek és Ferenczi Ede urad. erdésznek egyenként 250, 
Stecher Xavér és Stiegler Viktor urad. erdészeknek egyénkén 
200, Szilvay Gyula és Boldizsár János urad. gazdatiszteknek egyen
ként 200, továbbá Iván János és Décsey Aurél községi jegyzők
nek egyenként 150, végül Vadkerti Menyhért és Pintér János 
járási erdőőrnek egyenként 100, Gergely János, id. Gergely János, 
Kotrju Jakab, Bratu János községi és Papp György városi erdő
őrnek egyenként 80, Vas János urad. erdőőrnek 80, Grosz Márton 
gazdabirónak 50 és Szakács András béresnek 50 korona jutalmat 
utalványozott. 

Budapest, 1904. év deczember hó. 
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