HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
I.
PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA.
25,990/1905. sz. Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-czikk)
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos és futóhomokterületeken
foganatosított közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések meg
jutalmazására 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 jutalmat,
két egyenként 800 koronás nagy jutalmat,
két egyenként 600 koronás nagy jutalmat,
három egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat,
három egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat,
három egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat,
és három egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutalmat.
Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azon erdősí
téseikkel versenyezhetnek, a melyeket 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 erdősitések egy
tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek,
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalomra versenyző erdősi
tések egy vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek,
c) az elsőrendű elismerő jutalmakra versenyző erdősitések
egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold terjedelműek, és
végül
d) a másodrendű elismerő jutalomra versenyző erdősitések
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 fentartani és kezelni tartozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1910. évben fognak a hely
színén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősítések sikere
és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehézségek
és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul szolgálni,
de 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 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-ig kell a birtokosnak
a közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdőfelügyelő
ségnél pályázatra bejelenteni.
Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést
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
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, hely
rajzi szám) kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket pon
tosan meg kell jelölni.
Budapest, 1905. évi május hó.
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

II.
PÁLYÁZATI HIRDETÉS
(az erdőőri szakiskolák növendékeinek felvétele tárgyában).
27797/I/A-3. 1905. szám. A görgényszentimrei, királyhalmi,
liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év
október havában kezdődő, uj két éves tanfolyamra, részint állami
ellátás mellett, részint saját költségén több növendék fog felvétetni.

A felvétetni kívánók sajátkezüleg irt folyamodványukat
leg
később a folyó év julius hó 15-ig a m. kir. földmivelésügyi
minisztériumhoz terjeszszék be.
A folyamodóknak a fennálló szabályok értelmében hitelesen
igazolni kell:
1. születési bizonyitványnyal: hogy 17-ik életévüket betöltötték,
illetőleg az intézetbe való belépés napjáig (1905. évi október
hó 8-ig) betöltik, 35 évesnél azonban nem idősebbek;
2. kincstári erdészeti, katonai, vagy hatósági orvos által
kiállított bizonyitványnyal: hogy ép, erős, egészséges, munkához
és az idő viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen
jól látó, halló és beszélő képességgel bírnak;
3. iskolai bizonyitványnyal, vagy ennek hiányában más hiteles
bizonyitványnyal: hogy folyékonyan, jól irni, jól olvasni és a
közönséges négy számmüvelet szerint jól számolni tudnak;
4. hatósági bizonyitványnyal: hogy erkölcsi magaviseletük
kifogás alá nem esik; ezen hatósági bizonyítványban egyúttal a
folyamodó foglalkozása, családi állapota és az is kitüntetendő,
hogy a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e, vagy nem.
Ezen okmányokon kivül mellékelni kell folyamodványukhoz:
5. azoknak, a kik valamely gazdaságban alkalmazva vannak,
szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról és végül:
6. azoknak, a kik az intézetbe állami ellátás mellett kívánnak
felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, hogy vagyontalanok.
A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványában, hogy
kérvényére a válasz mely czimre, mely vármegyébe s mely posta
állomásra küldessék.
A hiányosan felszerelt és a fennebb kitűzött határidőn tul
beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt folyamodványok figyelembe
nem vétetnek.
Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy:
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egészségi
állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 3-ik pontban meg
kívánt előképzettsége pedig az intézet vezetője által a jelentkezés
alkalmával szigorúan felülvizsgáltatik és azok, a kiknek szervezete
hiányos, vagy a kik valamely ragályos, illetve az intézeti foglalkozás
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvednek, ugy-

szinte azok, a kik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég elő
képzettséggel nem birnak és végül azok, a kikről beigazolódik,
hogy folyamodványukat nem sajátkezüleg irták, az intézetből
azonnal elbocsáttatnak, illetve véglegesen fel nem vétetnek;
b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 pár kapczát, vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra
alkalmas, erős bagaria csizmát, valamennyit teljesen uj állapotban;
c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi
előleges részletekben 300 (Háromszáz) koronát tartoznak fizetni
az államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre felvett
növendékek, illetve szülőik, gyámjuk, vagy munkaadójuk kir.
közjegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak
vállalni arra nézve, hogy az évi 300 korona eltartási költséget a
kitűzött időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik;
d) az állami ellátás mellett felvett növendékek, illetve szülői,
gyámja, vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná,
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék,
az intézetben való tartózkodás ideje alatt reá fordított költségeket
(egy évre 300 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges felvétel alkalmával
bemutatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak.
Budapest, 1905. évi május hóban.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.
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KÜLÖNFÉLÉK.
Gazdatisztek nyugdíjügyi kongresszusa. A gazdatiszti osz
tály számos képviselőjének részvételével folyt le mult hó 21-én
Budapesten a czimben jelzett gyűlés, melynek határozata a magán
szolgálatban álló erdőtisztek nagy részét is közelről érdekli. A kon
gresszus Batthyány
Tivadar gróf vezetése mellett nyilt meg,

