
Münden az egyetemi jelleg minden belső értékével és külső 
alakiságával felruházott „Hochschule", a többi német és 
egyéb külföldi erdészeti tanintézet már régebben részben 
egyetemekhez — hol műegyetemhez, hol tudomány-egyetem
hez —, részben teljesen egyetemi jelleggel biró gazdasági 
főiskolákhoz van csatolva. 

Lósy-Schmidt kifakadását azért tárgyaltam itt, mert 
igazolva látom abban a fenti cikkem következtetéseit. A z a 
tény, hogy előkelő urak nem óhajtják elismerni főiskolánkat, 
legyen egy okkal több, hogy szerezzük meg a meglevő belső 
értékhez a tényleg hiányzó külső díszt, merc :ge» sokan van
nak, akiknek szemében a külső dísz fontosabb es meggyőzőbb, 
mint a belső érték; a hiánytalan elismeréshez s/aksegünk van 
mind a kettőre, úgy is körülbelül utolsóknak maradtunk 
Murópában főiskolánk teljes egyenrangúvá tétele terén. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

I. 

Pályázati hirdetmény fásítási jutalmaiéra. 

Az Alföldön az 1924. és 1925. éveik folyamán sikerrel teljesí
tett gazdasági és tanyafásítások jutalmazására pályázatot hir
detek és ez alkalommal a fásításokat végzett birtokosok (bérlők) 
részére 4 jutalmat bocsátok versenyre és pedig: 

egy elsőrendű nagy jutalmat, 
egy másodrendű nagy jutalmat, 
egy elsőrendű elismerő jutalmat, 
egy másodrendű elismerő jutalmat. 
A kitűzött fásítási jutalmakra azok1 a birtokosok (bér

lők) pályázhatnak, akik a Magyar Alföldet magukba foglaló 
törvényhatóságokban és pedig: Békés, Hajdú, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs vármegyékben, továbbá Arad, Báes-Bodrog, 
Bereg, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-
Kis'kun, Szatmár, 'Torontál, Ung és Zemplén vármegyéknek, az 
Alföldhöz tartozó szolgabírói járások területén és rendezett 



tanácsú városok határában, valamint Baja, Debrecen, Hód
mezővásárhely, Kecskemét és Szeged törvényhatósági joggal 
felruházott városok határában fekvő futóhomokos vagy szikes 
birtokukon (bérelt birtokon) az 1924. és 1925. évek folyamán saját 
költségükön 

' 1. a birtok- vagy taghatárt részben vagy egészben fasorral 
sikeresen beszegélyezték, 

2. a birtokon áthaladó utak, árkok vagy vizek mentén faso
rokat ültettek, 

3. a mezőgazdaságilag művelt földeken a szél erejének 
megtörése és a homok mozgásának megakadályozása érdeké
ben eredményesen facsoportokat, fasorokat vagy szélfogókat 
létesítettek, 

, 4 . tanyabelsőségeket sikerrel fasorokkal szegélyeztek és 
fásítottak. 

Jutalomra igényt tarthat az a versenyző, aki legalább 50 k. 
hold területű szántót vagy 20 k. hold területű rétet fasorral 
teljesen beszegélyezett s illetőleg együttesen legalább 2500 folyó
méterhosszban fasorokat létesített, továbbá aki együttesen leg
alább 5 k. hold kiterjedésű faesoportolpt vagy szélfogókat 
telepített s, végül, aki egy tagban legalább 0.5 k. holdnyi tanya-
belsőség területén a helyi viszonyoknak és az 1923. évi X I X . 
t.-cikknek megfelelően teljes sikerrel fásított. 

Pályázó birtokos (bérlő) a versenyre bocsátott fásítást 
állandóan gondozni, abban a szükséges, pótlásokat foganatosí
tani és azt az 1923. évi X I X . t.-ciklk értelmében ellátni köteles. 

A feltételeknek megfelelő fásításokkal az azokat teljesített 
ós a birtokos részéről megbízott, valamint a fásított terület 
bérlője is pályázhat, de pályázati kérvényéhez mellékelnie kell 
a birtokos. írásbeli nyilatkozatát, amelyben az kijelenti, hogy 
a pályázatban leendő részvételhez hozzájárul. 

. A versenyre bocsátott fásítások az 1927. évben fogmak a 
helyszínén megbiráltafni. S a jutalmaik odaítélésénél a fásítás 
sikere és jelentősége, az alkalmazott fafaj megfelelő volta, a 
fásításnál felmerült nehézségek és az arra fordított költségek 
fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényt, melyben a fásítás helyét (község, 
dülő, helyrajziszám), hosszát s illetőleg kiterjedését, a fásított 
terület talajának minőségét és a fásításra használt fafajokat 
pontosan meg kell jelölni, 1926 évi december hó 15-ig kell a 
fásítás helyére illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál benyújtani. 

Budapest, 1926. évi február hó 26-án. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 



Közlemény. 

A.'- m. kir. erdőgazdasági szakiskolánál (Esztergom) 1 az 1927. 
év őszén kezdődő 2 éves tanfolyamra, — valamint a m. kir. 
erdlőőri és vadőri iskoláknál (Királyhalom, u. p. Szeged 5 és 
Esztergom) az 1926, év szeptember havában megnyíló egyéves 
tanfolyamra való felvételekre vonatkozó kérvényeket folyó év 
június hó 1-éig kell benyújtani. 

Az erdőgazdasági szakiskolára vonatkozó részletes pályá
zati feltételeket és tananyag-kimutatást 5000 korona, az erdő-
Őri és vadőri iskolákra vonatkozó részletes pályázati feltételeket 
pedig 4000 korona előzetes beküldése ellenében a m. kir. erdő
gazdasági szakiskola, illetőleg az a m. kir. erdőőri ós vadőri 
iskola küldi meg az érdeklődőknek, amely iskolába a pályázó 
magát felvétetni kívánja. 

Budapest, 1926 március hó. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Heti összejövetelek az Országos Erdészeti Egyesületben. 
Egyesületünk tagjainak közóhajára elhatározta, hogy további 
intézkedésig minden csütörtöki napon, délután öt órai kezdet
tel barátságos összejöveteleket fog tartani saját helyiségeiben. 
Az első összejövetel e hó 11-én volt, amelyen tagjaink egyik 
csoportja aktuális erdészeti kérdésekről eszmecserét folytatott, 
másik része a hagyományos „tarokk"-nak hódolt. 

Az erdészeti államvizsga-bizottság új összetétele. A m. kir. 
földmívelésügyi miniszter kinevezte az 1879:XXXI. t.-c. 36. §-a 
értelmében megkívánt erdészeti szakképzettség megbírálására 
hivatott bizottság elnökévé Pfeiffer Gyula min. tanácsost, tag
jaivá pedig az 1926—1931. évekre terjedő megbízatással Arató 
Gyula nyug. h. államtitkárt, Biró Zoltán nyug. miniszteri taná
csost, Bodor Gyula nyug. miniszteri tanácsost, Bund Károly 
közalapítványi miniszteri tanácsost, Csupor István nyug. pri-
mási főerdőtanácsost, Fekete Zoltán főiskolai r. tanárt, Héjas 
Kálmán nyug. h. államtitkárt, Hinfner. György közalapítványi 
miniszteri tanácsost, Kiss Ferenc nyuir. miniszteri tanácsost, 
Kovács Gábor nyug. h. államtitkárt, Kozma István nyug. h. 
államtitkárt, Krippel Móric főiskolai r. tanárt, Pajer István 


