
Az igazgató-választmány ezen javaslatot azon változtatással, 
hogy a házi kezelés csak azon vadászterületeken gyakoroitassék, 
a melyekre bérlő nem akad és hogy bárcza váltása a külföldieknek 
is megengedtessék, magáévá tette, s ezen értelemben a föld
mivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztést tett. 

Úgyszintén felhívásra azt is ajánlotta az igazgató-választmány, 
hogy a vadőrök nevelése czéljából Gödöllőn mint fővadban és 
apró vadban gazdag vidéken és szakszerűen kezelt vadászterületen 
egy vadőri iskola állittassék fel, a hol legalább is két éven át 
gyakorlatilag használható vadőrök képeztessenek. 

Látszik ezekből, hogy Talíián Béla földmivelésügyi miniszter 
ur a vadászati érdekeknek előmozdítását máris megindította, a mi 
annál is inkább örvendetes, mert e tekintetben nálunk sok a tenni
való. 

Igy a vadászatról szóló és a mai viszonyoknak már meg nem 
felelő 1883. évi X X . törvényczikk némely részének, nevezetesen 
a tilalmi idők, a vadkár, de különösen a kihágási résznek módo
sítása, továbbá a kártékony vadaknak országszerte való irtása, a 
fővadtenyésztésnek az erdőgazdasági érdekek szem előtt tartása 
mellett való szabályozása, a vadtelepités, vadértékesités, vadszállitás 
rendezése, a honi fegyver- és lőszergyártás megteremtése mind 
olyan kívánalmak, a melyeknek teljesítése, a mi sajátos viszonyaink 
mellett kormánytámogatásra szorul és a melyeknek sikeres meg
oldását az előjelekből Ítélve nemsokára várhatjuk a jelenlegi minister 
úrtól, a ki tudtunkkal maga is jó vadász és vadtenyésztő. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

ERDŐSÍTÉSI JUTALMAK KIOSZTÁSA. 

A földmivelésügyi miniszter az 1898-ik évben pályázatot hir
detett az ugyanabban az évben teljesített olyan erdősítések meg
jutalmazására, melyek közgazdasági tekintetből legérdemesebbeknek 
fognak találtatni. 

A kiirt pályázatban kitűzött hat nagy és hat elismerő jutalomra 
27 birtokos versenyzett, kik között a földmivelésügyi miniszter a 



pályázati hirdetmény értelmében megalakított biráló-bizottság Ítélete 
alapján a kitűzött jutalmakat a következőképen osztotta ki: 

Az elsőrendű első nagy jutalmat, azaz 1000 (Egyezer) koronát 
a Torda-Aranyos vármegyei Kisbánya község volt úrbéreseinek 
az ezen község határában 25 k. holdon, az elsőrendű második 
nagy jutalmat, azaz 1000 (Egyezer) koronát a Nyitra vármegyei 
Brezova községnek a saját határában 25 k. holdon, a másodrendű 
első nagy jutalmat, azaz 800 (Nyolczszáz) koronát a Háromszék 
vármegyei Kőröspatak községnek a saját határában 35 k. holdon, 
a másodrendű második nagy jutalmat, azaz 800 (Nyolczszáz) 
koronát az Udvarhely vármegyei székelykereszturi székely köz
birtokosságnak a község határában 25 k. holdon, a harmadrendű 
első nagy jutalmat, azaz 500 (Ötszáz) koronát a Háromszék vár
megyei köpeczi ev. ref. egyháznak ezen község határában 30 k. 
holdon-, a harmadrendű második nagy jutalmat, azaz 500 (Ötszáz) 
koronát a Maros-Torda vármegyei aisóidecsi volt úrbéreseknek 
az ezen község határában 26 k. holdon, az elsőrendű első elismerő 
jutalmat, azaz 400 (Négyszáz) koronát a Hunyad vármegyei Hosdó 
község volt úrbéreseinek az ezen község határában 10 k. holdon, 
az elsőrendű második elismerő jutalmat, azaz 400 (Négyszáz) koronát 
a Nyitra vármegyei Gajdéi községnek a saját határában 18 -50 k. 
holdon, a másodrendű első elismerő jutalmat, azaz 200 (Kettőszáz) 
koronát a Nyitra vármegyei Krajna községnek a saját határában 
20 k. holdon, a másodrendű második elismerő jutalmat, azaz 200 
(Kettőszáz) koronát Gáspár Jánosnak az Alsó-Fehér vármegyei 
Maroscsucs község határában 11 '70 k. holdon, a harmadrendű első 
elismerő jutalmat, azaz 100 (Egyszáz) koronát Tiboldi Dénesnek 
a Torda-Aranyos vármegyei Gerendkeresztur község határában 
12 k. holdon-, végűi a harmadrendű második elismerő jutalmat, 
azaz 100 (Egyszáz) koronát Jeney Józsefnek a Maros-Torda vár
megyei Mezőcsávás község határában 10 k. holdon nagy költséggel, 
kiváló gonddal és szakértelemmel létesitett közérdekű erdősítésekért. 

A székelykereszturi székely közbirtokosságnak, valamint az 
aisóidecsi volt úrbéreseknek odaítélt jutalom azzal a feltétellel 
adatott ki, hogy abból első sorban is a hézagos erdősitések pótlá
sának költségei fedezendők. 

Egyszersmind s arra való tekintettel, hogy a létesitett erdősi-



tések az illető birtokosok anyagi erejét messze meghaladó költsé
geket igényeltek, ezen költségeknek részben való megtérítéseképpen 
az adományozott jutalomdijakon kivül a hosdói volt úrbéreseknek 
és Gajdéi községnek 100—100 (Egyszáz—Egyszáz), Krajna köz
ségnek pedig 200 (Kettőszáz) korona segélyképpen kiutalványoz-
tatott és ugyanezen okból s több jutalomdíj hiányában még 
Ratosnya község s a szenterzsébeti székely közbirtokosság részére 
is engedélyeztetett 100 100 korona államsegély, utóbbi birtokosnak 
azzal a feltétellel, hogy a segélyösszegből első sorban az erdősí
tések hézagai pótlásának költségei fedezendők. 

Minthogy pedig az emiitett birtokosokon kivül a többi ver
senyző birtokos a nagy költséggel létesitett erdősítéseknél szép 
eredményt mutatott fel s kiváló buzgóságot fejtett ki, ennélfogva 
a biráló-bizottság javaslatára Hirschfeld Márknak a Nyitra vár
megyei Hradek község határában 60 -81 k. holdon, dr. Suhajda 
Istvánnak a Nógrád vármegyei Kisecset község határában 40 k. 
holdon, Korbuly Bogdánnak a Kolozs vármegyei Mezőszentmihály-
telke község határában 88 k. holdon, báró Barkóczy Sándornénak 
a Heves vármegyei Derecske község határában 30 k. holdon, 
gróf Hadik-Barkóczy Endrének a Szabolcs vármegyei Kisléta község 
határában 40 k. holdon, Brassó sz. kir. városnak a Fogaras vár
megyei Törcsvár község határában 45 - 50 k. holdon, gróf Esterházy 
Miklós Móricznak a Győr vármegyei Gönyő község határában 
34 - 50 k. holdon, Nagykőrös r. t. városnak a pusztapótharaszti 
határban 25 k. holdon, gróf Esterházy Ferencznek a Komárom 
vármegyei Szomód község határában 21 k. holdon, az erdélyi 
róm.-kath. státusnak a Kis-Küküllő vármegyei Alsóbajom község 
határában 12 k. holdon, Illyés Albertnek a Torda-Aranyos vár
megyei Mezőméhes község határában 12 k. holdon, Bornemissza 
Gyulának ugyanazon vármegyei Alsódetrehem község határában 
10 -50 k. holdon és végre Grósz Jónásnak a Heves vármegyei 
Bekölcze község határában 10 k. holdon kiváló gonddal, szakérte
lemmel és szép eredménynyel létesitett erdősítésekért a miniszter 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

A miniszter ezenkívül a bíráló-bizottságnak javaslatára továbbá 
az utóbb emiitett közhasznú és szép sikerrel végzett erdősítések 
intézése körül kifejtett buzgó tevékenységért Orlovszky Gyula 



Brassó sz. kir. város, valamint Strompf Pál gróf Hadik-Barkóczy 
Endre erdőmestere részére 200—200 (Kettőszáz Kettőszáz), Pospiech 
Károly és Schedelhauer Flóris Hirschfeld Márk volt és jelenlegi 
főerdészei részére 150—150 (Egyszázötven Egyszázötven), Ny. Szabó 
Péter Nagykőrös r. t. város pusztafelügyelője részére 100 (Egyszáz), 
Básty Miklós mint báró Barkóczy Sándorné uradalmi ispánja 
részére 100 (Egyszáz) és végre Jeszenszky József mint dr. Suhajda 
István uradalmi ispánja részére 80 (Nyolczvan) korona jutalmat 
engedélyezett. 

Végre a miniszter a szóban levő erdősítések teljesítésénél: 
végrehajtása, ápolása s gondozása körül tanúsított kiváló szorga
lomért még a következőknek adományozott jutalmat: Sofika 
Nikuiás úrbéri elnöknek, Ferenczi Péter, Lukács György, Vadkerti 
Menyhért, Cserfai Endre és Gyöngyösi József járási erdőőröknek 
egyenkint 80 80 (Nyolczvan Nyolczvan) koronát, továbbá Csutak 
János közbirtokossági elnöknek, Csarni György községi bírónak, 
Bernát Mihály, Molnár Péter járási, valamint Cseh András, Vas 
János, Pataki Károly, Deák Ferencz s Csegöldy István uradalmi 
erdőőröknek 50 50 (Ötven—Ötven) koronát, Berde Ferencz 
uradalmi gazdának, Risavi Cyrill és Varga János uradalmi kerté
szeknek 50 50 (Ötven Ötven) koronát, végre Gliga János.községi 
bírónak és Birtalan Vince uradalmi vinczellérnek 30 30 (Har-
mincz Harmincz) koronát. 

II. 
AZ ERDÉSZETI LAPOK T. SZERKESZTŐSÉGÉNEK 

BUDAPEST. 
10,445 1903. eln. sz. A cs. és kir. külügyminiszter ur az 

osztrák cs. kir. földmivelésügyi miniszter úrhoz is hasonló érte
lemben intézett közlésével egyidejűleg folyó évi 77369/11. számú 
átiratában közli velem a Bécsben székelő japán követségnek a 
japán császári kormány megbizásából hozzá intézett megkeresését, 
a mely szerint a nevezett kormány az erdészeti tudományoknak 
olyan tanárával kivánna összeköttetésbe lépni, a ki hajlandó volna 
a tokiói egyetem gazdasági szakosztályánál, a hová az erdészet is 
tartozik, tanszéket vállalni, és pedig azon feltételek mellett, a melyek 
az angol eredetiből fordított és 3 példányban ide mellékelt szer
ződési mintából kivehetők. 



Bár a közlöttek szerint a jelen esetben jelenleg is tanszéken 
működő erdészeti szakember szerződtetéséről van szó, fennforog 
a lehetősége annak, hogy a kérdéses pályázatnál oly egyének is 
figyelembe vehetők lesznek, a kik mint okleveles erdészek jelenleg 
alkalmazásban vannak és esetleg olyanok még inkább, a kik a 
selmeczbányai erdészeti akadémián mint tanársegédek is működtek. 

Felkérem ennélfogva a t. szerkesztőséget, hogy b. lapjának 
legközelebb megjelenő számában a netalán pályázni kívánók tájé
koztatása végett alkalmas formában a közlötteket ismertetni szíves
kedjék és pedig oly felhívással, hogy azok az okleveles erdészek, 
a kik a német, esetleg az angol vagy franczia nyelvet teljes és 
tanításra, illetve előadásra alkalmas mérvben birják és a szóban 
lévő állásra pályázni óhajtanak, ebbeli szándékukat, eddigi műkö
désüket és okleveles, valamint egyéb tekintetben is alkalmas 
voltukat igazoló beadványban előljáró hivataluk utján a külügy
miniszter urnák általam leendő megfelelő értesítése végett — a 
pályázatra vonatkozó közlés megjelenésétől számítva legkésőbb két 
hét alatt — velem közöljék. 

Megjegyzem azt is, hogy az itt közölteknél részletesebb tájé
kozást a szóban levő szerződtetésre nem kaptam és csupán csak 
a dolog pénzügyi részének elbírálásához szükséges magánjellegű 
közlésként tudathatom, hogy a javadalmazás egységértékeként 
megjelölt yen Kettő korona és Negyven fillérrel számítandó. 

Kelt Budapesten, 1903 évi deczember hó 9-én. 
A miniszter megbízásából: 

Sóltz Gyula s. k. 
miniszteri tanácsos 

és országos főerdőmester. 

Szerződéses megállapodások, 

.a melyek az Ő Excellentiája - „ Japán rendkívüli követe és teljhatalmú 
ministere által képviselt Japán Császári Kormány között egyrészről és 
U r között ból másrészről köttettek. 

1. pont. A nevezett ur ennek erejénél fogva alkalmazott 
erdészeti tanár a mezőgazdasági kollégiumnál azon időtartamra, a mely azon 
nap után kezdődik, a melyen a nevezett ur a tokiói császári egyetem 
•elnökét Tokióba való megérkeztéről kellő formában értesítette és végződik a 
Meiji 39. éve 9 hónapjának 23. napján (1906. évi szeptember 23-án). 



2. pont. A nevezett ur kap Japánba való utazásához Kilencz-
százhetvenöt (975) yen költséget. 

3. pont. A nevezett ur kap mint fizetést Ötszázötven (550) yent 
minden teljes naptári hónapra. A naptári fhónap bizonyos részére a fizetés a 
napok számának megfelelő arányban lesz utalványozandó. 

4. pont. A nevezett ur szolgálatának tartamára egy be nem 
bútorozott házat bérmentesen, vagy a nevezett egyetem elhatározása szerint kap 
a helyett minden teljes naptári hónapra negyven (40) yen-nyi összeget. A hónap 
bizonyos részére esőleg ezen lakpénz a napok számának arányában fog kifizettetni. 

N. B. Magától értetődik, hogy abban az esetben ha a nevezett 
ur részére lakóház lesz kijelölve, azt jó állapotban fogja az emiitett egyetemtől 
kapni, de sem a ház bármely részének belső szerkezetében változások, sem pedig 
ahhoz való hozzátoldások, a mennyiben nevezett - ...: ur ezt kérné is, 
nem fognak eszközöltetni. 

5. pont. A tanórák megszabása, valamint a mezőgazdasági kollégium tan
rendjének megállapítása az emiitett egyetem elnökét illeti, de a nevezett 
úrtól semmikép sem követelhető, hogy naponként négy óránál többet, vagy pedig 
hogy vasárnap tanítson. 

6. pont. Az ő tanítási szakjának megfelelő rendes tananyag előadását illetőleg 
a nevezett ur a mezőgazdasági kollégium igazgatójának útmutatá
saihoz kell általánosságban, hogy alkalmazkodjék. 

7. pont. A nevezett urnák szabadságában áll az általa, tanítási 
szakjának megfelelően előadandó tananyagot illetőleg véleményét mindenkor az 
egyetem elnökének előterjeszteni, a ki részére a végleges elhatározás joga fen-
tartatik. 

8. pont. Ha a nevezett ur vonakodik az egyetem szabályaihoz 
alkalmazkodni, ez a szerződés megszűnik. 

9. pont. Ha a nevezett ur képtelen volna kötelezettségeit 
betegség vagy másféle esély folytán negyven egymásután következő napi idő
tartamon át teljesíteni, szintúgy ily időtartam leteltével, a betegségnek vagy más 
esetnek további tartama alatt fizetésének csak felét kapja és abban az esetben, 
ha a betegségnek vagy az őt ért esélynek kezdetétől számítva három havi idő
szak után még mindig képtelen lenne kötelezettségeit teljesíteni, jelen szerződés 
hatályon kivül helyeztetik. 

10. pont. Abban az esetben, ha a nevezett ur saját elhatáro
lásából azt kivánja, hogy ezen szerződés alól még annak lejárta előtt felmentessék, 
ebbeli kívánságáról az említett egyetem elnökének legkevesebb nyolcz hónappal 
megelőzőleg nyilatkozatot tartozik adni, és ilyen esetben az emiitett egyetem elnöke 
tartozik a nevezett ur kívánságainak eleget tenni. 

//. pont. Abban az esetben, ha az emiitett egyetem a nevezett 
urnák szolgálati alkalmazását saját elhatározásából még ezen szerződés lejárta előtt 
megszüntetni kívánná, a ki nem töltött időre fél fizetést adhat. 

12. pont. A nevezett ur szerződésének leteltével, kivéve ha 
szolgálata folytatódnék, úgyszintén abban az esetben is, ha szolgálata a jelen 



szerződés 9. vagy 11. pontjában foglaltaknak megfelelően véget ér, visszautazása 
költségeinek fedezésére Küenczszázhetvenöt (975) yen összeget kap, azonban ha 
szolgálata más körülmények között nyer befejezést, a nevezett urnák 
a szóban lévő viszautazási költségekhez igénye nincs. 

Minek erejéül ezen szerződés két példányban állitatik ki, szerződő felek 
mindegyikének egy példány tulajdonába adatván. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Uj ösztöndijak az erdészeti akadémián. Magyar
ország egyik legnagyobb erdőbirtokának tulajdonosa, her-
czeg Esterházy Miklós, legutóbb élénk tanújelét adta annak 
a meleg érdeklődésnek, a melylyel a hazai erdőgazdaság 
és annak fejlődése iránt viseltetik. Hazafias elhatározással 
és nemes bőkezűséggel ugyanis alapítványt tett, a melyből 
a selmeczbányai erdészeti akadémián két, egyenkint 6 0 0 K-ás 
ösztöndíj adományozható. Valóban, csak az erdőgazdaság 
jelentőségének teljes felismeréséből és abból az erős meg
győződésből fakadhatott ez a nemes elhatározás, hogy a 
magyar erdőnek a jövőben is, és pedig még fokozottabb 
mértékben van szüksége szakavatott mivelőkre, a kik a 
nemzeti jólét és vagyonosodás e lényeges tényezőjét gond
jukba veszik, hasznosítják, ápolják s a jövőnek fentartják.. 
Az alapítvány egyébiránt nem egyedül álló jelensége annak,, 
hogy herczeg Esterházy Miklós egy ily nagy erdőbirtok 
urához méltóan jár elől a hazai erdő megbecsülésében, 
hanem saját erdőbirtokán is oly újításokat létesít, a melyek 
teljes czéltudatossággal a gazdaság fejlesztésére irányulnak 
Ezek közül itt felemiitjük, hogy a birtokain régóta fenn
álló bérletet megszüntetve, azokat házi kezelésbe veszi. 

Az alapitó-levél, a melyet a földmivelésügyi miniszter 
ur volt kegyes velünk közölni, következőképpen szól: 


