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. érészvény). 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.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
PÁLYÁZAT E R D Ő S Í T É S I J U T A L M A K R A .
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 5 0 0 koronás elsőrendű elismerő jutalmat
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban),
öt egyenként 4 0 0 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.

165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos vagy futóhomokterülete
ken, állami pénzsegély igénybevétele nélkül, a folyó év tavaszán
vagy őszén foganatosítottak.
Megkívántatik azonban, h o g y :
a) az 1000 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősítések
egy tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek,
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősí
tések egy vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek,
c) az 500 és 4 0 0 koronás elsőrendű elismerő jutalmakra
versenyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold
terjedelműek, és végül
d) a 3 0 0 — 2 0 0 koronás 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 foganatositani s a létrejövő erdőt
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fen
tartani és kezelni tartozik.
A versenyre bocsátott erdősítések az 1916-ik 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
szolgálni, de a pénzjutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek
ezek mellett a birtokos vagyoni viszonyai is.
A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, ha
a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek itélt erdősítés
a jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz.
Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést telje
sítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. A disz- tárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai pedig — kik a jutal
mazott erdősítések teljesítése körül kiváló érdemet szereztek —
érdemük szerint külön pénzjutalomban fognak részesülni.
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-ig kell a birtokosnak

a közigazgatási erdészeti birzottságnál vagy a kir. erdőfelügyelő
ségnél 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 írás
beli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való
részvételhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a
versenyre bocsátott erdősítést 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, 1911. évi május hó.
M. kir. földmivelésügyi
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Vadászati t á r c z a .
(A medve étvágyáról)
I r t a : Pausínger

B

Károly,

m. kir. főerdőmérnök.

rehm „Az állatok világa" II. kötetének 242. oldalán a barna
medvéről egyebek között a következőket olvashatjuk: „Csak
egy pillantást kell vetnünk a medve fogazatára s nyomban
tisztában leszünk vele, hogy mindenevő, inkább növényi, mint
állati táplálékra utalt állattal van dolgunk."
A leirás ezután következő része sok minden érdekeset közöl
az olvasóval, de legyen szabad saját tapasztalataimról is be
számolni és ha sok adat ismeretes is kedves kollégáim előtt, azt
hiszem, kis czikkem végén mégis csak megint egy érdekes adattal
fogok szolgálni a medve életmódjához.
„Mese, mese mess kenyeret." Gyertyaszentelőkor kibúvik a
medve a vaczkából, ha jó idő van, visszatér fekhelyére, ha rossz
idő van, akkor elhagyja vaczkát és élelem után lát. — Hiszem,
de nem vallom, majd alább adom magyarázatát. — Ha melegszik
az idő, a medve tényleg elhagyja téli nyughelyét s rettenetes

