
ges legelőket is elvonják, gondoskodni fogok az imént emiitett összegek segít
ségével megfelelő legelőterületekről. (Általános helyeslés.) 

A kopár erdőterületek azonban nálunk nemcsak a szegény nép birtokában 
vannak; vagyonos birtokosok is rendelkeznek oly kopár területekkel, melyek 
beültetve nincsenek, s amelyek a köznek veszélyére vannak. E nagybirtokosokat 
tehát nem fogom pénzzel segélyezni, hanem egyszerűen fel fogom őket szól í 
tani arra, hogy záros határidő alatt ültessék be e területeiket, mert különben 
meg fogom őket büntetni. (Elénk helyeslés és taps a jobboldalon.) 

(Folytatása következik.) 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAKRA. 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő-Albert-alapitványá"-
ból pályázatot hirdet két egyenként 800 koronás ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdészeti főiskolán szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdészeti 
főiskola rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott, s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább öt év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi 
ellátásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó- és halló-érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s amennyiben már a 
selmeczi m. kir. erdészeti főiskola rendes hallgatói közé tartozik 
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók, 



számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi erdé
szeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hó 15-ig az Orsz. Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) terjesz-
tendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
ítéltetik oda s a selmeczi erdészeti főiskolára történt beiratkozás 
után egyenlő havi részletekben f. évi október hónap 1-től kezdve 
tétetik folyóvá. 

Az ösztöndíj élvezője köteles a főiskolai hallgatók összes tanul
mányutam részt venni; a tanulmányutak költségeire az ösztöndíj 
megfelelő részét az egyesület visszatartja és csak az utazás alkal
mával szolgáltatja ki. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes hall
gatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból 
ki nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallga
tott kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együttvéve 
az összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. A tanulmány
utakról való, kellően meg nem okolt elmaradás, az utazás czéljaira 
visszatartott összeg megvonásával sujtatik, ismételt esetben pedig 
szintén az ösztöndíj teljes megvonásával jár 

Budapest, 1911. évi június hó. A titkári hivatal. 
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FAKERESKEDELEM. 

A boszniai faárverések. Az 1911 május 20-án eladásra 
bocsátott erdőrészletekre a következők tettek ajánlatot: 

a Ravna Planina erdő 220.000 ni3 fenyőhaszonfájára (I. és II. osztályú) 
és 35.000 nfi bükk- haszon- és tűzifára ; Neuberger és fia az I. oszt. fenyőre 7.50, 
a II-ra 1-70 K-val, a bükkfára 2 '50 és 0-50 K-val ; Mahmud bég Fadilpasics, 
Danilo Dimovics és társaik (Szerajevó) ugyanazokra 5 '50, 2 - — , 2 '— és 0 '50 
K-val ; Zadik S. Finzi (Szerajevó) 6 '35, 2-80, 3 és 1 K-val /re 3-ként; a Oornja 
Pracsa erdőrészre (480.000 m3 I. és II . oszt. fenyőhaszonfa és 1,025.000 m3 



bükk-haszonfa és tűzifa) a Dimovics és társai-féle 6 80, 3"80, 2 - 2 0 és 0 - 8 0 K-val ; 
Feltrinelli és társai (Milánó) 7-10, 4-60, 3-20 és 0 7 0 K-val ; Dolnja Pracsa erdő 
554.000 m3 bükkfájára (haszon- és tűzifa) egyedül a Dimovics és társai csoport 
1-50, illetőleg 0 - 60 K-val tett ajánlatot, melyet el is fogadtak; a Bogovics 
Planina erdőrész 151.000 m3 I. és II. oszt. fenyőhaszonfájára a Dimovics és társai 
csoport 4 és 2 80 K-val ; a Feltrinelli és társa 8 - 4 0 és 5 - 9 0 K-val ; Stefan Mihalics 
(Szerajevó) 4 - 95 és 3 '45 K-val ; vevő a Feltrinelli és társa czég lett. A Románja 
Mokro 202 .000 m3 fenyő-haszonfájára (I. és II. oszt.) és 65 .000 nfi bükk-haszon-
és tűzifájára: a Dimovics és társa csoport 4-10, 1 '80, 0"50 és 0 - 1 0 K - v a l ; 
Zadik S. Finzi 5-45, 2"35, 2-20 és 0-30 K-val mS-ként. 

Május hó 24-én folyt le a versenytárgyalás második napja. 
Ez alkalommal eladásra került a Vrbanja-Bjela erdőben levő 1,007.000 nfi 

fenyő-, 574.000 m3 bükkfa és az Ugar erdőben található 842.000 m3 fenyőfa. 
A Vrbanja-Bjela erdőre: Milics Lázár Banjaluka, a k i i . oszt. fenyőfáért 4 - 30 K-t, 
II . oszt. 2 - 10 K-t, bükk-müfáért 1'40 K-t ajánlott köbméterenként. Pacher Qustav 
badeni földbirtokos és Castex Henrik báró (Paris) az I. oszt. fára 5 '50 , a II . 
oszt. 2 - 13 K-val, Spasoje Babics és társai (Banjaluka) 5 '60, illetve 4-60 K. 
Az Ugar erdő fenyőfáira: Mahmud bég Fadilpasics és társai (Banjaluka) 
és Tomcs Ferencz (Laibach) 3 - 50 , illetve 1"30 K-val, Hamid bég Dzsiuics 
(Banjaluka) 3-40 és 1-50 K-val, Fiagenbecher György (Linz) 3 0 6 és 1-20 K-val 
köbméterenként. Vevők Spasoje Babics és társai lettek. 

A május 30-án tartott harmadik árverésen a csajnicai kerületben levő 
Kovács planina és Stakovina planina nevü erdők kerültek eladásra és pedig az 
I. csoportban 117.000 ms I. és II . osztályú fenyő- és 31 .000 m3 bükkfa, a II . 
csoportban pedig 236.000 m3 fenyőfa és 88.000 m3 bükkfa. Ajánlatot tet tek: 
Péter Biancini & Co. (Zara) és a Hrvatska udruga (Csajnica). Az utóbbi czég 
letette ugyan a bánatpénzt, de számszerű ajánlatot nem adott be, miért is való
színűleg uj árverést tartanak. 

Áz általában elég magas árajánlatok némi megnyugtatást 
nyújtanak arra nézve, hogy a boszniai fa s különösen a fenyőfa 
nem fog elviselhetetlen versenyre kelni a belföldi faterméssel, 
csupán arra nézve vagyunk tájékozatlanok, hogy tulajdonképen 
mit értenek I. és mit II. osztályú fa alatt, mert ha nem csupán 
egészen határozottan megállapitott vastagsági osztályokról van 
szó, hanem egyéb minőségbeli tekintetek is figyelembe jönnek, 
tág tere nyilik a kételynek, ami oly árkülönbözetek mellett, 
a milyenek az I. és II. osztály között mutatkoznak (pl. 7-50 és 1.70 
K), teljesen halomradöntheti a „magas" faárakon alapuló meg
nyugvást. 

A boszniai fatermelés fejlődését eddig a közlekedési utak 
hiánya gátolta. Hogy a fának a fürészhez való közelítése néha 
mily nehézségekkel jár, mutatja a Steinbeiss-féle gőzfürész, mely 



Doberiin vasúti állomás mellett van. Az erdő távolsága a vasút
állomástól, illetve a fürésztől nem kevesebb 120 km-nél. A fa 
közelítése a következőképen történik: A rönköket a hegyoldalról 
kötelekkel eresztik le, erdei vasútra rakják és a 30 km távolságban 
levő Szana folyóig szállítják. Ezen a folyón a rönkök mintegy 
90 km távolra usztattatnak, ott ismét erdei vasútra rakják fel őket 
és a 7 km-nyire fekvő fürészhez szállítják, ahol villamos daruk 
segélyével a 15 m magas fensikra emeltetnek. Hogy a czég ily 
körülmények között mit fizethet a fáért, azt könnyen elképzelhetjük. 

A fatermelés köréből . Tiszaparti gőzfürész és őrlőmalom r.-t 
czéggel Klein Mór tiszasülyi vállalatának átvételére részvény
társaság alakult, amelynek vezetése Kozma Endre kezében van. 
— A Szolnoki egyesült gőzfarész és őrlőmalom r.-t. alaptőkéjének 
jelentékeny részét elvesztette és ilvai fatermelő vállalatát eladni 
szándékozik. Ezen üzletre reflektál a Magyar fakereskedelmi r.-t., 
amely az egész vállalatért, a vasúttal és összes felszerelésekkel 
együtt 3,200.000 koronát ajánl. A Szolnoki egyesült gőzfürész az 
egész vállalatot nyilvános árverésre fogja bocsátani s csak ha ez 
kellő eredménynyel nem járna, akkor adná át a vállalatot a 
Magyar fakereskedelmi r.-t.-nak. 

A máramarosi kincstár i erdőkből származó fenyőfa túl
nyomó része tudvalevőleg a Neuschlosz-nasici r.-t. tulajdonába 
került. A társaság a kincstártól megvett fát a Tiszamentén levő 
gőzfürészeknek akarta eladni, de ezek nem voltak hajlandók a 
kért árakat megadni. A nevezett részvénytársaság most kénytelen 
a megvett fa feldolgozásáról gondoskodni s e czélból több tisza
menti fűrésztelepet szerzett meg; ő létesítette az „Alföldi gőzfűrész 
r.t."-ot is, egy szerbittebei vállalatot részvénytársasággá alakit 
át és Szolnokon is érdekkörébe vont egy nagyobb fűrésztelepet. 
A társaság, mely eddig csak keményfával foglalkozott, most a 
puhafaüzletre is kiterjeszkedik és előrelátható, hogy a jövőben a 
Máramarosban tartandó fenyőfaárveréseken mint állandó vevő 
fog fellépni, amiből az eladó kincstárnak csak haszna lehet. 

Uj faipari vál lalatok. Felsőittebei gőzfűrész és hengermalom 
r.-t. czéggel a Qrünwald Zsigmond szerbittebei vállalat részvény
társasággá alakult át 200,000 K alaptőkével. Ez az átalakulás a 
Neuschlosz-féle r.-t. máramarosi fenyővásárlásának következménye, 



mert e társaság a fát a tiszamenti fűrésztulajdonosoknak nem 
tudta eladni és igy a fa feldolgozásáról is kénytelen gondoskodni. 
A vállalat központja Szegeden van. — A Fakereskedelmi r.-t. 
Galicziában, Rozdialow mellett 1000 hold tölgy- és erdeifenyő
erdőt vett 2,000,000 koronáért, melyet kitermelni fog. A fűrészáru-
készítésre alkalmas fát egy nagyobbszabásu fűrészen fogják fel
dolgozni. — Aradon Fa- és építőiparosok részvénytársasága 
czéggel, 200,000 K alaptőkével uj vállalat van alakulóban, mely 
az aradi iparosoknak az építőanyag-, de főleg a fabeszerzést 
kívánja megkönnyebbíteni. — Abádszalóki gőzfűrész és gőz
malom r.-t. czéggel a Weisz Fülöp-féle vállalat átvételére 250,000 
K tőkével részvénytársaság alakult. 

Ruszkatői falepároló r.-t. czég alatt a Magyar országos köz
ponti takarékpénztár r.-t. és a Baiersdorf és Biach czég égisze alatt 
3 millió K alaptőkével uj részvénytársaság alakult Budapesten. 
A társaság Ruszkatőn lepároló telepet fog létesíteni, melyben a 
kincstár ruszkatői bükkerdőségéből kitermelendő és a jelenleg a 
Baiersdorf és Biach czég bérletében levő forrásfalvai gr. Bethlen
féle bükkfaerdők faanyagát fogják feldolgozni. A telep évi 100.000 
köbméter bükkfa lepárolására lesz berendezve és az ehhez szük
séges famennyiség 20 éven át biztosítva van a két erdővel. 
A lepárolásnál képződő faszénnek a telep egész működési ideje 
alatt való átvételére a kincstár kötelezte magát, mely azt vajda
hunyadi vasgyárában fogja felhasználni. Az igazgatóság tagjai 
lettek: Baiersdorf Károly (Baiersdorf és Biach czég), Bucek József, 
az állami vasművek felügyelője, Dérer Mihály főfelügyelő, Dobokay 
Kálmán pénzügyminisztériumi osztálytanácsos, Havass Gusztáv 
főfelügyelő, báró Korányi Frigyes pénzügyminisztériumi osztály
tanácsos, Kunz Jenő dr., a M. orsz. közp takarékpénztár alelnöke, 
Schmidt József vezérigazgató (alelnök) és Vajkay Károly, az állami 
vasművek központi igazgatója (elnök). Felügyelő-bizottság: Acker 
Viktor, a Ruszkatői uradalom főnöke, Biach Fülöp (Baiersdorf és 
Biach czég), Hartmann Béla pénzügyminisztériumi számtanácsos, 
Hauer Gyula dr. pénzügyminiszteri segédtitkár és Hauszmann 
Ferencz, a M. orsz. közp. takarékpénztár czégvezetője. Ügyész: 
Franki Nándor dr. 

Munka erdő r.-t. czéggel az egyidejűleg létesült Ruszkatői 



falepároló r.-t.-gal kapcsolatban uj részvénytársaságot alapított a 
Magyar országos központi takarékpénztár r.-t. és a Baiersdorf és 
Biach czég 1,300.000 K alaptőkével (2600 darab 500 K n. é-
részvény). A társaság czélja, hogy Krassó-Szörény és Hunyad 
megyékben a Ruszkatői falepároló r.-t. számára a szükséges fát 
kitermelje. Az alakuló közgyűlés 1 millió K n. é. 5%-os elsőbb
ségi kötvény kibocsátását is elhatározta. Igazgatóság: Baiersdorf 
Károly, Földiák Vilmos és Tomcsányi Gyula. Felügyelő-bizottság: 
Biach Fülöp, Hauszmann Ferencz és Krempels József. 

ú£ ú£ ú£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 

36582/1911. szám. — Az erdőtörvény (1879. évi X X X I t.-czikk) 
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos és futóhomokterületeken ez 
évben létesítendő, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések 
megjutalmazására az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilencz (9) másodrendű elismerő 
jutalmat tűzök ki, u. m.: 

három egyenként 1000 koronás nagy jutalmat (kettőt kész
pénzben, egyet dísztárgyban), 

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénzben, 
kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénz
ben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hármat 
készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

és négy egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, egyet dísztárgyban). 

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdő
sítéseikkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz. 


