
Hivatalos közlemények. 
i. 

Hirdetmény az 1899. év tavaszán meytartandó erdészeti államvizsya 
tárgyában. 

A folyó évi tavaszi erdészeti államvizsgálat folyó évi április 
'hő 24.-én és az erre következő napokon a fennálló szabályzat 
értelmében Budapesten, az Országos Erdészeti Egyesület szék
házában, délelőtti 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag meg
tartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére 
nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizottság elnökének 
bemutassák. Földmivelésügyi m. kir. minister. 

II. 
Pályázat erdősítési jutalmakra. 

10,554 1899. sz. — Az országos erdei alapból a magasabb 
hegységek fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek vagy meredek 
odalainak s közgazdasági érdekből erdészetileg mivelendő oly 
területeknek beerdősitésére, melyeken hegyomlások, hó- vagy 
kőgörgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok tovább terjedésének meggátlása végett az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 105. §.-ában megjelölt erdösités közgazda
sági szempontból szükséges, a folyó évre hat nagy jutalmat és 
tizenkét elismerő jutalmat tűzök ki és pedig: 

Itét elsőrendő nagy jutalmat egyenkint . . . . . . 1000 koronára 
két másodrendű nagy jutalmat egyenkint . . . . . . . . . 800 „ 
két harmadrendű nagy jutalmat egyenkint .... . . . 600 „ 
három elsőrendű elismerő jutalmat egyenkint . . . 500 „ 
három másodrendű elismerő jutalmat egyenkint . . . 400 „ 
három harmadrendű elismerő jutalmat egyenkint... 300 „ 
három negyedrendű elismerő jutalmat egyenkint... 200 „ 

Versenyezhetnek mindazok az erdősítések, a melyek a folyó 
évben nem állami költségen foganatosíttattak, még pedig a nagy 
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 község s illetve 
erdőtisztek, kiknek költségén s illetve, kiknek tanácsa szerint és 
felügyelete alatt az erdősítés teljesíttetett, feltéve, hogy a jutalom* 
odaítélésének idejében azok a jutalmazott uj erdőnek még birto
kában vannak, illetve azt erdötiszti minőségben kezelik s az 
erdősitett területet a beerdősités biztos sikerének elősegítése végett 
a folyó évtől vagy az első munkálatoktól kezdve a jutalom, 
odaítélésének idejéig állandóan gondozták s a versenyző területen 
netalán pótlólag szükséges ujabb erdősítési munkálatokat is éven* 
kint eszközölték s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., illetőleg; 
4. §.-a szerint való kezelése iránt intézkedtek. 

A jutalmak az 1904. évben szolgáltatnak ki s azok kel-
harmadrésze az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, egy* 
harmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet illeti. 

A jutalmakat az országos föerdőmester vagy helyettesének, 
elnöklete alatt erdőtisztekből alakított öt tagu bizottság itéli oda,, 
a beerdősülcs s illetve a szükséges állabalakulás biztosításának 
megtörtént igazolása alapján a teljesített erdősítés közérdekűi 
becsének sorrendje és minősége szerint. 

A bíráló-bizottság ítélésének alapjául szolgálnak az illetékes 
közig, erdészeti bizottságnak s illetve a kir. erdőfelügyelönek a 
versenyző erdősítések felett adott javaslatai és a biráló-bizott-ág 
részéről esetleg teljesítendő helyiszemlék. 

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

Budapest, 1899. évi február hó 22.-én. 

Földmivelésügyi m. kir. minister.. 



Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat 
körében. 

i. 

Földmivelésügyi magyar ministerem előterjesztésére Kugler 
Lajos erdőmesternek az erdőtanácsosi czimet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1899. évi február hó 27.-én. 
Ferencz József, s. k. 

Darányi Ignácz, s. k. 

II. 

A földmivelésügyi m.kir. minister a magyarországi kincstári erdő
tisztek létszámába kinevezte Sztripszky Ágost okleveles erdészt 
m. kir. erdőgyakornokká (a gödöllői magy. kir. erdöhivatalhoz) 
és Toperczer Árpád végzett erdőakadémiai hallgatót, ideiglenes 
minőségű m. kir. erdögyarnokká (az apatini na. kir. erdöhivatalhoz). 


