
Hivatalos közlemények. 
i. 

Pályázat erdősítési jutalmakra. 

4329/1898. szám — Az országos erdei alapból a magasabb 
hegységek fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek, vagy meredek 
oldalainak s közgazdasági érdekből erdészetileg mivelendö oly 
területeknek beerdösitésére, melyeken hegyomlások, hó, vagy kő-
görgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok továbbterjedésének meggátlása végett az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ában megjelölt erdősítés közgazda
sági szempontból szükséges, a t'. évre 6 nagy jutalmat és 6 elis
merő jutalmat tűzök ki és pedig: 

2 elsörendő nagy jutalmat egyenkint 1000 koronára 
2 másodrendű nagy „ „ 800 „ 
2 harmadrendű „ „ 500 „ 
2 elsőrendű elismerő jutalmat „ 400 „ 
2 másodrendű „ „ „ 200 „ 
2 harmadrendű „ „ „ 100 „ 

Versenyezhetnek mindazon erdősítések, a melyek a folyó 
évben nem cdiami költségen foganatosíttattak, még pedig a nagy: 

Programmunk teljesen kimerítve lévén, másnap Brassóból 
(jun. 24-én) reggel elindulva, jun. 25-én szerencsésen hazaérkez
tünk Sehneczbányára. 

* * 
A „nagy gyakorlatnak" vége van. Ez alatt az idő alatt mi 

igazán sok tapasztalattal gazdagodtunk. 
Vegyék tehát mély hálánkat s őszinte köszönetünket eyyenkint 

s összesen azok, kik bennünket a „nagy gyakorlat" tartama alatt 
szívesen fogadtak, elszállásoltak, megvendégeltek, kik szíves és-
jóakaratú magyarázataikkal elhalmoztak. 

Erdélynek gyönyörű vidékeit, a szép ,,Székely-föld"-et s azok 
lakóit most ismertük meg. Örömmel és hálával zárjuk szivünkbe 
azt a sok, szép emléket, mit ez a „nagy gyakorlat" aránylag rövid 
— 18 napra terjedő — ideje alatt nyújtott. 



jutalmakra, ha egy tagban legalább 25 (huszonöt) k. holdra, az 
elismerő jutalmakra pedig, ha egy- vagy két tagban legalább 10 
(tiz) k. holdra terjednek. Versenyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos 
testületek, polgári, egyházi vagy úrbéres községek s illetve erdő
tisztek, kiknek költségén s illetve, kiknek tanácsa szerint és fel
ügyelete alatt az erdősités teljesíttetett, feltéve, hogy a jutalom 
odaítélésének idejében azok a jutalmazott uj erdőnek még birtoká
ban vannak, illetve azt erdőtiszti minőségben kezelik s az erdő-
sitett területet a beerdősités biztos sikerének elősegítése végett a 
a folyó évtől, vagy az első munkálatoktól kezdve a jutalom oda
ítélésének idejéig állandóan gondozták s a versenyző területen 
netalán pótlólag szükséges ujabb erdősítési munkálatokat is éven
ként eszközölték s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., illetőleg 
4. §-a szerint való kezelése iránt intézkedtek. 

A jutalmak az 1902. évben szolgáltatnak ki s azok két-har-
madrésze az erdősités költségeit viselő erdőtulajdonost, egy harmad
része pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet illeti. 

Az jutalmakat az országos föerdőmester, vagy helyettesének 
elnöklete alatt erdőtisztekböl alakított 5 tagu bizottság itéli oda, 
a beerdősülés s illetve a szükséges állabalakulás biztosításának 
megtörtént igazolása alapján a teljesített erdősités közérdekű 
becsének sorrendje és minősége szerint. 

A biráló-bizottság Ítéletének alapjául szolgálnak az illetékes 
közig, erdészeti bizottságnak s illetve a kir, erdöfe] ügyelőnek a 
versenyző erdősítések felett adott javaslatai és a biráló-bizottság 
részéről esetleg teljesítendő helyiszemlék. 

A kik a kitűzött jutalmakra pályázni kivannak, a folyó év 
tavaszán történő erdősítést, legkésőbb /'. év július hó végéig; a 
f. év őszén történő erdősítést pedig legkésőbb f. évi deczember hó 
25.-ig, az erdősités helyének, telekkönyvi számának, a terület 
nagyságának (kat. holdakban) az erdősítésre használt fanemek, 
illetve fanemeknek s utóbbi esetben azok elegyarányának pontos 
megjelölése mellett nálam jelentsék be. A pályázati feltételek meg 
nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

Budapest, 1898. évi január hó 28-án. 

Földmivelésügyi m. kir. minister. 



Felhívás a folyó év tavaszán tartandó erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért a fennálló 
szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a szabályszerű-
lég szükséges okmányokkal és szakbelí leírással felszerelve legké
sőbb folyó évi márczius hó 15.-éig az erdészeti államvizsgáló 
bizottság elnökéhez (Budapest, földmivelésügyi m. kir. ministerium 
erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1898. február hó 10-én. 
Sóltz Gyula 

elnök. 

I I I . 

A keresk. m. kir. minister az 1890,-i párizsi nemzetközi kiállí
tás IX. magyar csoport-bizottságába kinevezte : gróf Andrássy Géza 
főrendiházi tagot, gróf Esterházy Mihály országgy. képv. Gajári Géza 
országgyűlési képviselőt, gelsei Guttman Vilmos kir. tanácsost, 
nagykereskedőt, dr. Groedl Albertet, az erdélyi erdőipar r.-t. igazga
tóját, Havas József m. kir. kincstári erdőigazgatót, Hirsch István 
föerdőtanácsost, Horn Dávid nagykereskedőt, Jáger Albert cs. és 
kir. alezredest, Lágler Gyula királyi erdészt, Leitner Elek m. kir. 
erdőigazgatót, dr. Lendl Adolf műegyetemi magántanárt, Pettera 
Hubertet, a császári és királyi udvari vadászati hivatal vezetőjét, 
Podhradszky András uradalmi igazgatót, Rosenberg Ármint a Neu-
schloss-féle nasici tanningyár és gőzfürész részvénytársaság vezénylő 
igazgatóját, Soltz Ottó m. kir. uradalmi erdőmestert, gróf Széchényi 
Béla v. b. t. t. főrendiházi tagot, Szikla Gábort, a budapesti VI. ker. 
állami főreáliskola tanárát, Tüköry Alajos országgyűlési képviselőt, 
Vucskics Miklós m. kir. fővámhivatali főtisztet, Weiner Arthurt az 
erdélyi erdőipar r.-t. igazgatóját, és Zdeborszky József uradalmi 
igazgatót. 


