
bői kijövet a fonalakat orsókra, épen ugy fel lehet csavarni mint 
a közönséges gyapotfonalakat. A valódi gyapotfonaltól alig lehet 
őket megkülönböztetni, csakhogy nem oly erősek, mint az. E bajon 
is az úgynevezett pergamentáczió által segítenek, ugy, hogy mielőtt 
az orsókra felcsavarják, ammóniák tartalmú, azután pedig tiszta 
hideg vízen s végre megint szárító hengereken vezetik át, mely 
kezelés után a fonalak már pergamentszerüek vagyis félig átlát
szókká és igen erősekké válnak, de a mellett puhák és hajlíthatok 
maradnak. Az ilyen fonalakból készült szövetet tetszés szerént 
festeni is lehet s az igen szép tetszetős és sokkal olcsóbb, mint 
a valódi gyapotszövet, habár épen olyan tartós mint emez. Ugy 
mondják, hogy e szövet a gyapotszövetnek már is nagy versenyt 
csinál, s meglehet, hogy, a déli gyapotültetéseket az éjszaki luczo-
sok ki fogják szoritatni 

A Christiániában székelő franczia konzul jelentése szerint 
Norvégiában jelenleg 61 gyár foglalkozik a fának mekanikai uton 
való feldolgozásával, 14 gyár pedig a fát vegyi uton dolgozza fel. 

(Közli: Firbász A.) 

Hivatalos közlemények. 
Az 1897. évi erdősítési jutedmak kiosztása. 

70656/L/4. sz. — Az 1892.-ik évben közgazdasági érdekből 
teljesített erdősítések jutalmazására vonatkozó pályázat határideje 
lejárván, az idei 39627. szám alatt kiadott rendelettel intézkedtem 
az iránt, hogy az 1892. évi 933.8. számú pályázati hirdetmény 
alapján pályázat alá bocsátott erdősítések a helyszínén megvizs
gáltassanak s a vizsgálatok megejtésénél az erdősítésre vonatkozó 
összes körülmények figyelembe vétessenek. 

A helyszíni vizsgálatok eredményéről szóló jelentést, az 
erdősítésekre vonatkozó összes ügyiratokkal s nevezetesen, a hely
színén az illető birtokosok jelenlétében felvett jegyzőkönyvekkel 
együtt az említett pályázati hirdetmény értelmében alakított bíráló
bizottságnak kiadtam a végett, hogy ez az országos főerdőmester 
elnöklete alatt tartandó ülésen a jutalmak odaítélésére vonatkozó 
határozatát hozza.meg s azt jóváhagyásom elé terjeszsze. 



A biráló-bizottság az összes tényezőknek s nevezetesen az 
1892. évi erdősítések közérdekű becsének és értékének kellő meg
állapítása után, az elsőrendű első nagy jutalmat, azaz 1000 (egy
ezer) frankot aranyban, a brassó vármegyei Hoszzufalu Jcözségneh, 
a saját határában, Hegyeshegy dűlőben 9678 uj kat. helyrajzi 
szám alatt fekvő 57"87 (ötvenhét egész és nyolczvanhét század) 
kat. hold, — az elsőrendű második nagy jutalmat, azaz 1000 (egy
ezer) frankot aranyban, bars vármegyei Garam-Szent-Benedek 
község volt úrbéreseinek, ezen község határában, Klicsa dűlőben 
245 kat. helyrajzi szám alatt fekvő 35 (harminczöt) kat. hold, — 
a másodrendű első nagy jutalmat, azaz 800 (nyolczszáz) frankot 
aranyban, a pozsony vármegyei Bur-Szent-Péter község volt úr
béreseinek, ezen község határában, Piszki n Dobjánszke dűlőben 
7208, 7209, 7210 és 7211 1. kat. helyrajzi számok alatt fekvő 
26 (huszonhat) kat. hold, — a másodrendű második nagy jutalmat, 
azaz 800 (nyolczszáz) frankot aranyban, az udvarhely vármegyei 
Varggas község közbirtokosságának, ezen község határában, Erős
oldal dűlőben 5934. és 5936. uj kat. helyrajzi szám alatt fekvő 
16'2 (tizenhat egész és kettő tized) kat. hold és a Sebedomb 
dűlőben 4207, 4231, 4237, 4239, 4241 és 4243. uj kat. helyrajzi 
számok alatt fekvő 17'.5 (tizenhét egész öt tized) kat. hold, 
összesen tehát 33"7 (harminczhárom egész és hét tized) kat. hold, 
— a harmadrendű első nagy jutalmat, azaz 500 (ötszáz) frankot 
aranyban, az udvarhely vármegyei Erked községnek, a saját határá
ban, a Hanzane Hémmen dűlőben, 12.328 kat. helyrajzi szám alatt 
fekvő 30 (harmincz) kat. hold, — a harmadrendű második nagy 
jutalmat, azaz 500 (ötszáz frankot aranyban, a marostorda 
vármegyei mezőkövesdi ev. ref. egyháznak, a Mezőkövesd község 
határában, Nagy-erdő dűlőben 710 és 711. kataszteri hely
rajzi számok alatt fekvő 28 (huszonnyolcz) kataszteri hold, —• 
az elsőrendű első elismerő jutalmat, azaz 400 (négyszáz) frankot 
aranyban, a tordaaranyos vármegyei Torda rendezett tanácsú város
nak, a saját határában, Sóbánya dűlőben 6226 és 6227. kat. hely
rajzi számok alatt fekvő 18'9 (tizennyolcz egész és kilencz tized), 
kat. hold, — az elsőrendű második elismerő jutalmat, azaz 400 
(négyszáz) frankot aranyban, a brassó vármegyei Bácsfalu község
nek, a saját határában, Gyepoldal dűlőben 1802. uj kat. helyrajzi 



szám alatt fekvő 16'49 (tizenhat egész és negyvenkilencz század) 
kat. hold, — a másodrendű első elismerő jutalmat, azaz 200 (kettő
száz) frankot aranyban, az udvarhely vármegyei Kadicsfalra köz
ségnek, a saját határában, Rez dűlőben 2629 és 2630. kat. hely
rajzi számok alatt fekvő 15 (tizenöt) kat. hold, — a másodrendű 
második elismerő jutalmat, azaz (kettőszáz) frankot aranyban a 
pest-pilis-solt-kiskun vármegyei Bia község volt úrbéreseinek, az 
ezen község határában, Dobogó dűlőben 2362. kat. helyrajzi szám 
alatt fekvő 12 (tizenkettő) kat. hold, — a harmadrendű első elis
merő jutalmat, azaz 100 (egyszáz) frankot aranyban, a esik vár
megyei esik Zsögöd község közbirtokosságéinak, az ezen község 
határában, Kövesoldal dűlőben 8444 és 8445. kat. helyrajzi számok 
alatt fekvő 20'45 (husz egész és negyvenöt század) kat. hold, — 
és végül a harmadrendű második elismerő jutalmat, azaz 100 (egy
száz) frankot aranyban, a marostorda vármegyei Mező Madaras 
községnek a saját határában, Borjutilalmas dűlőben 673. kat. hely
rajzi szám alatt fekvő 10"99 (tiz egész és kilonczvenkilencz század) 
kat. hold kiterjedésű, teljesen kopár, terméketlenül heverő, érték
telen területeken, nagy költséggel s kiváló gonddal és szakértelem
mel teljesített erdősítésekért ítélte oda. 

Tekintettel pedig arra, hogy a jutalomban részesíthető birto
kosokon kívül több versenyző a nagy költséggel teljesített erdősí
tésnél szintén kiváló szorgalmat fejtett ki és igen szép eredményt 
mutat fel, a biráló-bizottság egyidejűleg azon javaslatának adott 
kifejezést, hogy ezen birtokosok közül a szegényebb sorsuak 
pénzsegélyben részesittessenek, a többieknek pedig írásbeli elis
merés nyilváníttassák, vagyis, hogy: a brassó vármegyei Tatrang 
községnek, a saját határában, Szénhegy dűlőben 3453, 3454 és 
3524. uj kat. helyrajzi számok alatt fekvő 67'87 kat. hold beerdő-
sitéseért 200 (kettőszáz) frt, — a pozsony vármegyei Gajár köz
ség volt úrbéreseinek, az ezen község határában, Csongerszka dűlő
ben 4261. kat. helyrajzi szám alatt fekvő 48 kat. hold beerdősi-
téseért 200 (kettőszáz) frt, — a máramaros vármegyei borsai köz
birtokosságnak, a Borsa község határában, Burloja dűlőben, 9669. 
helyrajzi szám alatt fekvő 45 kat. hold beerdösitéseért 200 (kettő
száz) frt, — a pozsony vármegyei Bur-Szent-Miklós volt úrbéresei
nek, az ezen község határában Szarenicza dűlőben, 2585/1. hely-



rajzi szám alatt fekvő 29"26 kat. holdnak beerdösitéseért 150 
(egyszázötven) frt, — a pozsony vármegyei Laksár-Újfalu község
nek, a saját határában Piszki dűlőben 631. helyrajzi szám alatt 
fekvő 26'30 kat. holdnak beerdösitéseért 150 (egyszázötven frt, — 
az udvarhely vármegyei Zsombor községnek, a saját határában, 
Tekenyő dűlőben 11108. kat. helyrajzi szám alatt fekvő 20 kat. 
holdnak beerdösitéseért 100 (egyszáz) frt, — az udvarhely vár
megyei székelg-kereszturfalvi közbirtokosságnak, a Székely-Keresz-
tur nagyközség határában, Sósviz dűlőben, 2704. helyrajzi szám 
alatt fekvő 1940 kat. holdnak beerdösitéseért 100 (egyszáz) frt, 
— és végül a máramaros vármegyei alsó-vissói közbirtokosságnak, 
az Alsó-Vissó község határában Pe-Kvaszta dűlőben, 2493. és 
2528. helyrajzi számok alatt fekvő 15 kat. holdnak beerdösitéseért 
50 (ötven) frt, államsegély engedélyeztessék; Írásbeli elismerés pediy 
ngilvánittassék: Kecskemét törvényhatősáyi joggal felruházott város
nak, a saját határában, Ballószeg, Hugacz-Monostor és Szikra 
dűlőkben 1641, 1693, 1721, 17628 és 32128. helyrajzi számok alatt 
fekvő 22245 kat. holdon, — az észak-maggar országi egyesitett 
kőszénbánya iparvállalat részvénytársaságnak, a Nógrád vármegyei 
Mátra-Szele község határában, Pétervölgy és Halló völgy dűlőkben 
2268. helyrajzi szám alatt fekvő 40 kat. holdon. — Szilárdg 
Ödönnek, a nógrád vármegyei Salgó-Tarján község határában, 
Kiserdő és Kuczor dűlőkben, 1728, 1731. és 1761. helyrajzi számok 
alatt fekvő 70 kat. holdon, — a salgó-tarjáni kőszénbánya rész
it éngtár saságnak, a nógrád vármegyei Zagyva-Róna község határá
ban. Verebes és Macskakő dűlőkben 3127. helyrajzi szám alatt 
fekvő 80 kat. holdon, — gr. Pejachevich Arthurnak, a nógrád 
vármegyei Karancs-Keszi község határában Karulyos dűlőben, 20. 
helyrajzi szám alatt 50 kat. holdon, továbbá Nógrád-Ludány köz
ség határában Cseple dűlőben 246. helyrajzi szám alatt fekvő 
15 kat. holdon és a Dolány község határában Majorhegy dűlőben 
42. helyrajzi szám alatt fekvő 16 kat. holdon, valamint a Pöstyén 
község határában Kiserdő dűlőben 239. helyrajzi szám alatt fekvő 
10 kat. holdon, vagyis összesen 91 kat. holdon, — gr. Appongi 
Lajosnak, a nyitra vármegyei N. Appony község határában Polánka 
dűlőben 91 és 166. helyrajzi számok alatt fekvő 25 kat. holdon, 
— özv. Ledeczi-Schenk Adolfné, született báró Popper Jeanettenek 



a trencsén vármegyei Kasszarovne község határában Pikre dűlőben 
287. és 289. térképi számok alatt fekvő 90 kat. holdon, — gróf 
Nádasdy Fermeznek a fehér vármegyei Kis-Keszi község határá
ban Sárrét dűlőben 1598. helyrajzi szám alatt fekvő 50 kát. 
holdon, — báró Todesco örököseinek, a veszprém vármegyei Nagy
vázsony község határában Nőzsír dűlőben 1019 és 1041. helyrajzi 
számok alatt fekvő 11" 19 kat. holdon, — és báró Edelsheim Gyulay 
Lipótnak, a nyitra vármegyei Felső-Elefánt község határában Pok-
reini vreh dűlőben 44. helyrajzi szám alatt fekvő 25 kat. holdon 
kiváló szolgalommal s szakértelemmel és szép eredménynyel tel
jesített erdősítésekért; továbbá Sporzon Ernő volt országgyűlési 
képviselőnek, mint a Rudnay Dénes örökösök gondnoksági megha
talmazottjának, Velits Ódon Torda város polgármesterének, Leporis 
Dénes, Krhon Albert sissói nagybirtokos jószágigazgatójának, Mahr 
Károly, Eszterházy Ferencz gróf erdő mester ének és végül Huszár 
Ignácz Weiszenbacher Endre karancs-berényi földbirtokos kasznár-
jának, az erdősítések körül kifejtett buzgalmukért. 

A biráló-bizottság fentebbi határozatát ezennel jóváhagyván 
és javaslatát elfogadván, értesítem a közigazgatási bizottságot, 
miszerint egyidejűleg intézkedtem az iránt is, hogy a megítélt 
jutalmak és elismerő okmányok az illető vármegyék főispánjainak 
megküldessenek, a segélypénzek pedig a kir. erdőfelügyelöségek-
nek kiutalványoztassanak s hogy az illetékes főispán urakat meg-
biztam azzal, hogy a jutalomdijakat a közhírré tett pályázati 
hirdetmény értelmében fizessék ki s illetve, hogy az elismerő 
okmányokat az illetőknek küldjék meg, az erdőfelügyelőket pedig 
utasítottam, hogy a segélypénzeket a birtokosoknak haladéktalanul 
kifizessék. 

Kelt Budapesten, 1897. évi deczember hó 22-én. 
Darányi s. k. 


