átvételére. A társaság most megvette Elias Sámuel és fia szolnoki
czég gőzfürészét és őrlőmalmát és a Mármarosban faragott fatermelést üz. — Hornung testvérek r.-t. czéggel Brassóban 130.000 K
tőkével uj társaság alakult. — A zólyomjánosi fürész termelését,
évi 1000—1200 waggont, a Dickmann testvérek és Braun czég
öt év tartamára lekötötte a budapesti Lázár és Társa czégnek. —
Qreiner Jakab tolcsvai erdejéből 10 év tartamára 120—150.0C0 m
elsőrendű bükkfát vett a Thonet testvérek czég, hir szerint 10 K
ra -enkénti árban.
3

3

Uj központi eladási iroda rövid fürészáru értékesítésére van
alakulóban. Ezen czikk, noha túltermelésről nem lehet szó, hanyatló
irányzatot mutat. Ennek megakadályozását czélozza az eladási iroda,
mely részvénytársasági formában fog működni. A társaság meg
alakulásának feltétele az, hogy az összes fatermelők csatlakoznak
az árkonvenczióhoz.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
Ö S Z T Ö N D Í J PÁLYÁZAT.
Idősb erdődi gróf Pálffy János iskolai ösztöndij-alapitványból
arra szorult magyar középosztálybeli családok fiúgyermekei számára
rendszeresített ösztöndijak közül az 1 9 1 0 — 1 1 . tanév kezdetétől
számítva 10, évi 1000 koronás és 30, évi 700 koronás állomás
töltendő be.
Ezen ösztöndijakra valláskülönbség nélkül oly fiúgyermekek
birnak igénynyel, akik magyarérzelmüek és oly magyar közép
osztálybeli magyar családból származnak, amely szorult anyagi
viszonya folytán fiai neveltetését illetőleg ösztöndíjra van utalva,
s akik kifogástalan viselet mellett a középiskolában jeles osztály
zatot nyertek, a felső iskolában pedig azoknak a kellékeknek
teljes mértékben megfelelnek, melyekhez a felsőbb iskolákban az
illető miniszter által adományozott ösztöndíj elnyerése vagy meg
tartása kötve van.
Hasonló képesség és előmenetel mellett ezen ösztöndijakra
elsőbbségi joggal birnak azon magyarérzelmü pályázok, akik a

régi magyar középosztályt képezett magyar középnemesség család
jainak valamelyikéből származnak.
Az 1000 koronás ösztöndijakból 7 a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter, 2 a földmivelésügyi miniszter, 1 a pénzügyminisz
ter alatt álló felsőbb iskolák vagy tanintézetek hallgatóira, a 700
koronás ösztöndijakból pedig 23 a vallás- és közoktatásügyi
miniszter, 3 a földmivelésügyi miniszter, 4 a kereskedelmi minisz
ter alatt álló középiskolák vagy intézetek rendes tanulóira esik.
Az 1000 koronás ösztöndijakra pályázhatnak: budapesti és
kolozsvári tud.-egyetem, kir. József-műegyetem, a 10 jogakadémia,
illetve jogliczeum és pedig a kassai állami, a pozsonyi és nagy
váradi kir. kath. jogakadémiák, az egri érseki, pécsi püspöki jogliczeumok, eperjesi ág. ev., kecskeméti, debreczeni, máramarosszigeti és sárospataki ref. jogakadémiák, m. kir. keleti kereskedelmi
akadémia, orsz. m. kir. képzőművészeti főiskola razjtanárjelöltjei,
budapesti állatorvosi főiskola, magyaróvári, keszthelyi, kassai, deb
reczeni és kolozsvári gazdasági akadémia, komáromi gazdasági
tanítóképző, kecskeméti gazdasági tanítónőképző, sárvári tejgazda
sági szakiskola üzletvezetői tanfolyama, selmeczbányai
bányászati
és erdészeti főiskola, budapesti m. kir. felsőbb szőlő- és borgazda
sági tanfolyam hallgatói. A 700 koronás ösztöndijakra pályázhat
nak: gimnáziumok, reáliskolák, kereskedelmi akadémiák, felső
kereskedelmi iskolák, polgári fiúiskolák, polgári és elemi iskolai
tanítóképző-intézetek, az országos m. kir. képzőművészeti főiskola
•művésznövendékei, az orsz. m. kir. zeneakadémia, az orsz. m. kir.
színművészeti akadémia, az orsz. m. kir. iparművészeti iskola,
sárvári tejgazdasági szakiskola kezelői tanfolyama, kassai m. kir.
vizmester-iskola, budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam, budapesti
m. kir. kertészeti tanintézet, a budapesti, kassai és szegedi m. kir.
állami felső ipariskola, a budapesti m. kir. állami felső építőipariskola tanulói.
A vallás- és közoktatásügyi miniszterhez czimzendő folyamod
ványokhoz mellékelni kell:
a) a magyar állampolgárság igazolását;
b) a keresztlevelet vagy anyakönyvi kivonatot;
c) az eddigi tanulmányok kimutatását (középiskolai bizonyít
ványt, érettségi bizonyítványt, indexet);

d) esetleg a magyar nemesi eredet igazolását;
e) esetleg szegénységi bizonyítványt;
f) a testvérek számát igazoló bizonyítványt.
E folyamodványok legkésőbb 1911. évi május hó 15-ig a
pályázó tanulók intézeti elöljáróságánál nyújtandók be, mely e
kérvényeket a tanári testülettel való tárgyalás után, a tanári kar
határozatát feltüntető tanácskozási jegyzőkönyvvel és táblázatos
minősítési kimutatással együtt, legkésőbb 1911. évi június hó l-ig
az illetékes miniszterhez terjeszti fel. A kérvényben megjelölendő
a pénztár is, melynél az ösztöndíj adományozás esetében kiutal
ványozandó volna. Figyelmeztetnek a tanulók, hogy a jelzett
határidő lejárta után, valamint közvetlenül a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez benyújtott folyamodványok nem fognak
figyelembe vétetni.
Budapest, 1911 április hó 12-én.
A m. ki*, vallás- és közoktatásügyi

AZ

miniszter.

O R S Z Á G O S M A G Y A R BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI
E G Y E S Ü L E T IRODALMI PÁLYÁZATA.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a
Pollacsek és Scheiber csimpai faipar r.-t. nevét viselő 1000 (Egyezer)
koronás pályadijának kitűzésével pályázatot hirdet a következő
tárgyú munkára: „A magyar bánya- és kohómüvek fa- és fatermék
ben szükségletének ellátása' , melynek keretén belül feltétel, hogy
szerző a kérdés megfejtésénél irjon :
1

I. A bányák és kohóművek fagyártmány- és
való szükségletéről általában.

faterményekben

II. A bányafák és a bányászatnál és kohászatnál fogyasztott
egyéb műfaanyagok és fagyártmányok (fürészáruk, esetleg hántott
áruk, szerszámfák stb.), továbbá a tüzelőfa és a fatermékek (szén stb.)
használhatóságának műszaki feltételeiről.
III. A magyar bányák és kohóművek tényleges faszükségletéről,
kitüntetve:
a) az 1900—1910. évek tényleg felmerült szükségletének menynyisége s értéke:

1.
2.
3.
4.
5.

bányafában,
fürészáruban,
szerszámfában,
tüzelő (külön kemény, külön lágy) fában,
faszénben (esetleg egyéb fatermékben):

b) az 1910 — 1920. évekre előreláthatólag várható anyagszükség
letnek mennyisége s értéke:
1.
2.
3.
4.
5.

bányafában,
fürészáruban,
szerszámfában,
tüzelő (külön lágy és külön kemény) fában,
faszénben (esetleg egyéb fatermékekben).

IV. A magyarországi bánya- és kohóművek fa, fagyártmány
és fatermékbeli szükségletének beszerzési forrásairól, kitüntetve,
hogy a művek:
a) az 1900—1910. években mely fanemből, melyik választékból
(bányafa, fürészáru, szerszámfa, faszén stb.) milyen mennyiségben,
méretekben és értékben szerezték be fa-, fagyártmány- és fatermék
beli szükségletüket:
1. a tulajdonukban levő erdőgazdaságokból;
2. az erdőbirtokosoktól közvetlenül;
3. fakereskedőktől ;
b) az 1900 — 1910. években mely fanemekből, milyen mennyi
ségben és értékben látták el fa-, fagyártmány- és fatermékbeli
szükségletüket.
1. belföldről,
2. külföldről.
V. A magyar bányaművelésnél alkalmazott bányafák szokáso
sabb méreteiről. Itt (kifejtendő, hogy vájjon nem volnának-e a
bányafaméretek bizonyos határok között szabályozhatók, valamely
határig országosan egyöntetűvé tehetők, hogy a bányafakereskedelem egyszerűbbé tétele mellett bizonyos kívánatos kereskedelmi
típusok alakuljanak ki s ez által a bányafa beszerzése is megkönnyittessék.)
VI. A bányaműveléshez legalkalmasabb fanemekről. A magyar
országi bányaművelők által eddig leginkább keresett fanemekről.

(Itt kifejtendő, hogy kevésbbé keresett, de az országban termelt
fanemek (ákácz, erdei fenyő, bükk stb.) nem volnának e bányafa
czéljaira kiterjedtebb mértékben alkalmazhatók?
VII. Képes-e Magyarország erdőgazdasága a jelen adott körül
mények között a magyar bányák és kohók faszükségletét a leg
közelebbi tiz évben (de azután is) ellátni?
Ha nem, vagy előreláthatólag az eddigieknél még jóval drá
gább egységárakon, mi volna a teendő, hogy a magyar bánya- és
kohóművek faszükséglete beszerzésének akadályai elhárittassanak ?
Itt tárgyalandók:
1. az erdők hozzáférhetőségének és a kiszállítás nehézségeinek
elhárítására vonatkozó kérdések;
2. A bányaművelésre, a belterjes erdőgazdasági termelésre s a
kereskedelemre egyaránt alkalmas szokványméretek kialakításának
kérdései;
3. a vasúti tarifák és szállítási kedvezmények kérdései;
4. közforgalmi vízi utakon való olcsó szállítás elősegítésének
kérdései;
5. a bányafák tartósságának fokozására vonatkozó kérdések
és ezenfelül mindama további feladatok, amelyek a kérdés meg
oldására vezethetnek ;
6. a bányafák tartósságának
szervezése.

fokozására vonatkozó kísérletek

Általános
megjegyzés:
A munka megírásához kívánatos
bányászati vonatkozású statisztikai adatok megszerzésének közve
títését az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
vállalja magára.
A pályázat

részletes

feltételei:

1. A munka terjedelme legalább 10 (tiz), 16 (tizenhat) oldalas
nyomatott ivnyi legyen, a Zsigmondy Árpád-féle „Szénelőkészités"
formátumában, a kézikönyvnél (VIII. pályadijtétel) Köhler-íélt kis
„Bányaműveléstan"
alakjában.
2. A munka kézirata czélszerü nagyságú, füzetlen egyes lapok
ból álljon, amelyeknek csak egyik oldalán legyen irás. Az esetleges
rajzok sima rajzpapiroson, feketevonalos kivitelben, Ízléses fel-

írásokkal ellátva, a kívánt kép- (rajz-) nagyság (vonalosan számí
tott) háromszorosában mellékelendők a munkához.
Az idegen kézzel vagy írógéppel leirt, jeligével ellátott pálya
munka vagy tervezet és fejezet-, illetőleg szakaszrészletek az iró
vagy irók nevét rejtő jeligés levéllel együtt „Pályamű" felírással
megjelölt borítékba zártan a 3. pontban kiszabott határidőig az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület titkári hiva
talához küldendők be.
3. A pályamunka vagy annak tervezete, egyes kidolgozott
fejezetei vagy szakaszai, benyújtásának utolsó határideje 1912. évi
június hó 30. napjának déli 12 órájában állapittatik meg.
4. Csakis oly egyének pályázhatnak, akik az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületnek vagy az Országos Erdészeti
Egyesületnek tagjai.
5. Egy-egy pályamunka megírására többen is szövetkezhetnek.
6. A jelen pályadijtételre beérkezett pályamunkák, bányászati
vonatkozásaikban történt elbírálásuk után, az Országos Erdészeti
Egyesület külön bizottságához lesznek átutalva, amelynek az erdé
szeti vonatkozású részekről adott biráló javaslata, a pályadíj oda
ítélése kérdésében döntő befolyással fog bírni.
7. A pályaművet a jutalommal kitüntetett szerző, a megszabott
formátumban kinyomatni és fűzve, egyöntetű borítólappal kiállí
tani tartozik; annak idején pedig a könyvpiaczra viheti. A pályá
zatot nyert szerző a kiadás költségeiről az egyesületet értesíteni,
a munka forgalmi árát pedig a bizottsággal közölni tartozik, hogy
ez a birálat alkalmával azt is mérlegelhesse, vájjon az ár a tarta
lomnak és a terjedelemnek megfelel-e? Biráló bizottság kiköti
magának különben azt a jogot, hogy az árat méltányos módon
szabályozhassa.
Az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati
Egyesület
Választmánya 1911. évi április hó 3-án tartott ülésének meg
bízásából.
Budapest, 1911. évi április hó 11-én.
Litschauer

Lajos

titkár, mint
a pályadij-bizottság jegyzője.

Andreics

János,

a pályadij-bizottság

elnöke,

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEKRE ÉS JUTALMAZÁSOKRA.
Az Országos Magyar Vadászati Védegylet igazgatósága az alapszabályok
értelmében ezennel közzéteszi, hogy az elmúlt 1910-ik évre 1000 K, a folyó
1911-ik évre pedig 3 0 0 0 koronát irányzott elő, hogy abból a vadállomány meg
védése körül a mult és a folyó 1 9 1 1 . évben kiváló érdemeket szerzett hivatásos
vadászokat, vadőröket, vadőri teendőkkel is megbízott erdőőröket, u g y nem
különben a közigazgatási, közbiztonsági és pénzügyi hatóságok alatt álló ama
b u z g ó b b közegeket, akik a vadászati törvény ellen elkövetett kihágások üldö
zése, kipuhatolása és feljelentése által szereztek érdemeket, hiteles ajánlatok folytán
érmekkel kitüntesse vagy pénzbeli jutalmakban részesítse.
Az érmek bronzból vagy ezüstből, a jutalmak 5 0 K-tól 2 0 0 K-ig terjedő
összegben adatnak a vadászati szempontból kártékony vadak és állatok ered
ményes pusztításáért; a hasznos vadak tenyésztése körül elért kiváló sikerekért ;
vadorzók elleni sikeres működéséit és feljelentésért s azokkal szemben
tanúsított
bátor és kötelességhű
viselkedésért.
Ezen jutalmakra elsősorban jogosultak a vadőrzésre felesküdtetett, illetőleg
a hatóságnál mint ilyennek bejelentett egyének, ha maguk, vagy az, kinek szolgá
latában állanak, az Országos Magyar Vadászati Védegylet tagjai.
A kitüntetésre vagy jutalmazásra általános egyszerű j ó magaviselet, vagy
hosszú szolgálat nem elégségesek s azokra csakis a vadászati ügy érdekében
kifejtett és az itteni feltételek szerint minősülő kiválóan eredményes munkál
kodás érdemesít.
Oly esetekben, midőn az illető vadőrző keresetképtelenné válik, az Orsz.
Magyar Vadászati Védegylet esetleg évi segélyben is részesiti az illetőt vagy
özvegyét és árváit, ami t ö b b évre is kiterjedhet.
A bejelentések az eset megtörténte után lehetőleg mielőbb, de — 1910-ben
szerzett érdemekért legkésőbben f. évi június l-ig, f. évre vonatkozólag
bezárólag
pedig f. évi október 31-ig az egylet titkárságához (Budapest, VIII., Qyöngytyukutcza 13. sz.) intézendők. A bejelentésbe írandók :
a) Az ajánlottnak neve, kora, polgári állása, foglalkozása, eddigi maga
viselete és szolgálati éveinek száma.
b) Rövid, hű leírása a cselekménynek, melynek folytán az illető kitünte
tésre vagy jutalmazásra ajánltatik; megnevezése az illető kir. bíróságnak, melynél
az ügy bejelentetett.
c) Az a) és b) pontok alatt felszámláltak bizonyítása a vadászat tulajdo
nosa által — oly kijelentéssel, hogy amennyire ő tudja, az esemény elbeszélése
a valósággal megegyez.
d) Ajánlat ugyanattól a körülményekhez képest kitüntetésre vagy jutalma
zásra, mit az Országos Magyar Vadászati Védegylet igazgatósága — fentartván
magának az elhatározást — irányadóul veend.

A jutalmazások és kitüntetések az Országos Magyar Vadászati Védegylet
hivatalos lapjában, a „Vadászlap"-ban fognak közzététetni.
Budapest, 1 9 1 1 . évi márczius hó 31-én.
Az Országos Magyar Vadászati Védegylet n e v é b e n :
Mg. Esterházy

Miklós

s. k.

egyleti elnök.
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Schólcz Ottó t
olyó évi április hó 17-én a magyar erdészet egyik kiváló szakférfiát veszítette el. E napon hunyt el ugyanis rövid szen
vedés után Schólcz Ottó, az árvái közbirtokossági uradalom
főerdőmestere. Váratlan halála az Országos Erdészeti Egyesületre
is ujabb veszteséget jelent, melynek hosszú éveken át alapító s
egyúttal választmányi tagja volt. Az érdemes szakember életrajzi
adatait a következőkben adjuk:
Schólcz Ottó Ólublón, Szepes megyében született 1850-ben,
ahol atyja jómódú kereskedő volt. Középiskoláit Késmárkon, az
erdészeti akadémiát Selmeczbányán végezte 1873-ban s azonnal
a kincstár szolgálatába lépett. Egy ideig a selmeczi akadémián az
erdőrendezési tanszék mellett mint tanársegéd működött, onnan
Vajdahunyadra kezelőerdésznek került; 1883-ban pedig, aránylag
fiatal korában, az árvái uradalom erdőmesterének neveztetett ki,
mely hivatalában, később mint főerdőmester is, váratlanul bekövet
kezett haláláig, nagy szaktudással működött.
Széles látókörű műveltségét a közgazdaság és politika terén
is érvényesítette s mondhatni, nem volt Árva vármegye köz
igazgatásának olyan tere, ahol részét ki nem vette volna.
Sok éven át volt az erdészeti államvizsgáló bizottságnak és
az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának tagja.
Elnöke volt a lótenyésztési és adókivető bizottságnak, és vezérférfia sok megyei pénzintézetnek; elnöke volt továbbá a megyei
nemzeti munkapártnak, úgyhogy halálával igazán nehezen pótol
ható ürt hagyott maga után Árva megye közéletében.

F

Fétisek Ferencz
urad. erdőmester.

