
donithatunk. Az erdőtalaj értékére az ..erdőirtás" rovat alatt foglalt 
adatokból vonhatunk némi következtetést. Az erdő holdankinti 
értéke egyébiránt 40 és 3600 K. között, az erdőirtásé 20 és 3000 
korona között váltakozik. 

Nagy becscsel birnak a mezőgazdasági földekre és a munka
bérekre vonatkozó adatok. 

A g a n c s - a l b u m . Az 1902. évi budapesti tavaszi agancs-
kiállitás emlékére kiadta Egerváry Gyula. Ára vászonba kötve 
50 korona. 

Az 1892—1901. években díjnyertes szarvasagancsokat mutatja 
be 62 kartonlapon sikerült egyszinü kőnyomatban. A kép alatt az 
agancsra vonatkozó adatok vannak felsorolva. A képek után egy 
kimutatás következik, amely az 1884—1902. évi bőgési idényben 
Magyarországon elejtett szarvasbikákról szól. Eszerint elejtetett 
ezen idő alatt 26-os 2, 24-es 4, 22-es 16, 20-as 57, 18-as 149, 
16-os 548, 14-es 1657, 12-es 3096, 10-es 3638, 8-as 2558, 6-os 
1226, villás 253, csapos 1074, ismeretlen számú ágas 1125, 
összesen 15,403. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
i . 

Pályázat erdősítési jutalmakra. 
7717/1903. sz. — Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-czikk) 

165. §-ában körülirt kopár, vízmosásos és futóhomokterületeken foga
natosított, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések megjutalma
zására a folyó évben hat (6) nagy jutalmat, hat (6) első rendű és 
hat (6) másodrendű elismerő jutalmat tűzök ki az országos erdei 
alapból, még pedig: 

két, egyenként 1000 koronás nagy jutalmát, 
két, egyenként 800 koronás nagy jutalmat, 
két, egyenként 600 koronás nagy jutalmat, 
három, egyenként 500 koronás első rendű elismerő jutalmat, 
három, egyenként 400 koronás első rendű elismerő jutalmat, 
három, egyenként 300 koronás II.-rendű elismerő jutalmat és 
három, egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat. 
Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdö-
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sitéseikkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos vagy futóhomokterületeken 
állami pénzsegély igénybevétele nélkül a folyó évben (őszszel vagy 
tavaszszal) foganatosítottak. 

Megkívántatik azonban, hogy: 
a) az 1000 koronás nagy jutalomra versenyző erdősítések egy 

vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősí

tések egy vagy több tagban legalább 25 kai . hold terjedelműek, 
c) az első rendű elismerő jutalmakra versenyző erdősítések 

egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold terjedelműek és végül 
d) a másodrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősítések 

egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold terjedelműek legyenek. 
A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első 

munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan 
gondozni, a szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt 
a jutalom odaítélése esetén az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve 
4. §-ai szerint erdőként fentarlani és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1908. évben fognak a 
helyszínén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősítések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehéz
ségek és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul szol
gálni, de íigyelembe vétetnek ezek mellett a birtokos 
viszonyai is. 

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, 
ha a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek itélt erdő
sítés a jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

A z odaítélt jutalom egy harmadrésze az erdősítést teljesítő 
kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. 

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb folyó 
évi július hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősítéseket pedig 
legkésőbb folyó évi deczember hó 25-éig kell a birtokosnak a köz
igazgatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdőfelügyelőségnél 
pályázatra bejelenteni. 

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdő
sítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület 
bérlője is, de pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos irás-



beli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való 
részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a 
versenyre bocsátott erdősítést a jutalom odaítélése esetében az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott feltételek 
szerint állandóan erdőként fogja fentartani és kezelni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, 
helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. 

Budapest, 1903. évi márczius hó. 
M. kir. földmivelésűgyi minister. 
II. 

Pályázati hirdetmény. 
22,671/1903. sz. — A gödöllői állami méhészeti gazdaságban 

az 1903-ik év folyamán nyolcz időszaki tanfolyam fog tartatni a 
következő beosztás mellett : május 1—20-ig a kisgazdák első 
tanfolyama ; május 21-től június 10-ig a kisgazdák második tan
folyama ; június 15—28-ig tanfolyam a lelkészek számára; július 
1—21-ig a néptanítók első tanfolyama ; július 21-től augusztus 
14-ig a néptanítók második tanfolyama ; augusztus 16—30-ig 
tanfolyam nők részére ; szeptember 2—15 ig tanfolyam erdészek
nek és szeptember 17—30-ig erdőőrök számára. 

Czélja ezen tanfolyamoknak a tanfolyamra felvetteket a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteibe bevezetni s lehe
tőleg megtanítani őket a méhkaptáraknak és méhészeti segédesz
közöknek házilag való elkészítésére is, hogy haszonnal méhész-
kedhessenek. Mindegyik tanfolyamra 20—20 hallgató vétetik fel. 
A pályázni szándékozók felhivatnak, hogy egy koronás bélyeg
jegygyei ellátott folyamodványaikat, melyben a foglalkozásuknak 
megfelelő tanfolyamra való felvételüket kérelmezik, a m. kir. föld
mivelésűgyi ministerhez czimezve, fölöttes hatóságuk, a földmive-
sek és más foglalkozásúak pedig községük elöljáróságának aján
lásával ellátva az illető tanfolyam kezdete előtt legalább 20 nappal 
a m. kir. földmivelésűgyi ministeriumnál nyújtsák be. A tanfolya
mok bármelyikére felvettek közül a szegényebbsorsuak a tan
folyam tartama alatt ingyen részesülnek teljes ellátásban. 

Budapest, 1903. márczius hó 7-én. 
M. kir. földmivelésűgyi minister. 




