
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

PÁLYÁZAT E R D Ő S Í T É S I JUTALMAKRA. 
25991/1907 szám. Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-cikk) 

165. §-ában körülirt kopár vízmosásos és futóhomokterületeken 
foganatosított közgazdasági jelentőséggel biró erdősitések megjutal
mazására a folyó 'évben hat (6) nagy jutalmat, hat (6) elsőrendű 
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 erdő

sítéseikkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . t.-cz 
165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos vagy futóhomokterületeken 
(saját csemetéjükkel avagy az esetleg kért és kapott állami ingyen 
csemeték felhasználásával), állami pénzsegélyek igénybevétele nélkül 
a folyó évben (tavaszszal vagy őszszel) 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 jutalmakra versenyző erdő

sitések egy vagy több tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek 
c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmakra 

versenyző erdősitések egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold 
terjedelműek, és végül 

d) SL 300—200 koronás másodrendű elismerő jutalmakra 
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 
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 1912. 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 figyelembe vétetnek ezek mellett a birtokos vagyoni 
viszonyai ís. 

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat igényt, ha 
a versenyre bocsátott és a jutalomra érdemesnek ítélt 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 birtokosoknak 
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 
írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban 
való résztvételhez 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 felhasznált fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. 

Budapest, 1907. évi április hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

298/907. sz. — Közhírré teszem, hogy a Valeadény községi 
(Krassó-Szörény vármegye) születésű Zsorcz Szilárd részére 1899. 
évi október hó 20-ik napján, 20. sz. alatt az erdőőri szakvizsga 



letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett 
részére 1907. évi 298. sz. alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles 
másolat adatott ki. 

Temesvárod, 1907. évi május hó 4-én. 
Dömötör Tihamér s. k. 

kir. erdőfelügyelő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hirek. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Gaul 
Károly felső ipariskolai igazgatói czim- és jelleggel felruházott 
tanárt, választmányunk tagját, igazgatóvá nevezte ki. 

A pénzügyminiszter Kövest Antal gépészmérnököt, a selmecz
bányai bányászati és erdészeti főiskola rendkívüli tanárát, aki az 
erdőmérnököknek az erdészeti géptant adja elő, a főiskola rendes 
tanárává nevezte ki. 

Az erdészet képviselete az országos közlekedési t anács 
ban. Az erdőgazdaság termékei tudvalevően a közlekedési esz
közeinken szállított áruknak jelentékeny részét alkotják és terjedel
mükhöz mért aránylag csekély értékük miatt tarifális kérdésekben, 
nemkülönben közlekedési eszközeink jövőbeli kifejlesztése tekin
tetében erdőgazdaságunk érdekeltsége elsőrendű. 

Egészen természetes tehát az Országos Erdészeti Egyesületnek 
az a törekvése, hogy az erdészetnek ebben a most újjászervezés 
alatt álló tanácsban helyet biztosítani igyekezett, a mire vonatkozó 
felterjesztését lapunk f. é. VII. füzetében közöltük. Örömmel érte
sítjük t. olvasóinkat, hogy az egyesület közbelépése sikerrel járt, 
mert a legközelebbi múltban a közlekedési tanácsra vonatkozólag 
a törvényhozás által elfogadott törvényjavaslat 3. §-ában kifejezetten 
elrendeli, hogy a tanácsba az erdészeti érdekeltség is meghivassék. 

A dolog nem ment egészen könnyen. A törvényjavaslat 
eredeti szövegében ugyanis csupán a mezőgazdasági egyesületek 
képviseletéről történt gondoskodás s bár a kereskedelemügyi 
minisztérium az Országos Erdészeti Egyesület felterjesztésére 
kilátásba helyezte, hogy a közlekedésügyi tanácsban képviseletet 
nyer, az egyesület elnöksége még sem vélt ebben megnyugodhatni, 




