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Hivatalos közlemények.
Valamennyi közigazgatási

bizottságnak

és

kir erdőfelügyelőségnek.

(Az 1898. évi erdősítési jutalmak kiosztása tárgyában.)

76787,98. sz. földm. min. — Az 1893-ik évben közgazdasági
érdekből teljesített erdősítések jutalmazására vonatkozó pályázat
határideje lejárván, az idei 45130. szám alatt kiadott rendelettel
intézkedtem az iránt, hogy az 1893. évi 512. számú pályázati hir
detmény alapján pályázat alá bocsátott erdősítések a helyszínén
megvizsgáltassanak s a vizsgálatok megejtésénél az erdősítésre
vonatkozó összes körülmények figyelembe vétessenek.
A helyszíni vizsgálatnak eredményéről szóló jelentést az
erdősítésekre vonatkozó összes ügyiratokkal s nevezetesen a hely
színén az illető birtokosok jelenlétében felvett jegyzőkönyvekkel
együtt az emiitett pályázati hirdetmény értelmében alakított bíráló
bizottságnak kiadtam a végett, hogy ez az országos főerdőmester
elnöklete alatt tartandó ülésen, a jutalmak odaítélésére vonatkozó
határozatát hozza meg s azt jóváhagyásom elé terjeszsze.
A bíráló bizottság az összes tényezőknek s nevezetesen az
1893. évi erdősítések közérdekű becsének és értékének kellő meg
állapítása után:
az elsőrendű első nagy jutalmat, azaz 1000 (egyezer) koronát,
a brassó vármegyei Tatrang közséynek
a saját határában „Buska"
dűlőben, 3329, 3397, 3398 és 3590 régi kat. helyrajzi szám alatt
fekvő 4 4 4 6 (negyvennégy egész és tizenhat század) kat. hold;
az elsőrendű második nagy jutalmat
azaz 1000 (egyezer)
koronát Putnoky Domokos-nak
a kolozsvármegyei Mező-Erked köz
ség határában „Putnoky kútja" nevü dűlőben, 742 és 743 kat.
helyrajzi szám alatt fekvő 45'50 (negyvenöt egész és ötven század)
kat. hold;
a másodrendű első nagy jutalmat
azaz 800 (nyolczszáz) koro
nát a brassó vármegyei Hosszúfalu községnek
saját határában
„Hegyes hegy" dűlőben, 9678 és 9712 uj kat. helyrajzi szám alatt
fekvő 52 53 (ötvenkét egész és ötvenhárom század) kat. hold;
a másodrendű második nagy jutalmat azaz 800 (nyolczszáz)
koronát a esik vármegyei Csik-Szép-Viz községnek
saját határában
-
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„Pogány havas" dűlőben, 2191 kat. helyrajzi szám alatt fekvő
44'60 (negyvennégy egész és hatvan század) kat. hold;
a harmadrendű első nagy jutalmat azaz 500 (ötszáz) koronát
a pozsony vármegyei Laksár-Újfalu községnek
saját határában
„Podoskom" dűlőben, 1562 kat. helyrajzi szám alatt fekvő 2 8 0 0
(huszonnyolez) kat, hold;
a harmadrendű második nagy jutalmat
azaz 500 (ötszáz)
koronát Alitisz Miklósnak
a nógrádmegyei Bolgárom község hatá
rában „Karek hegy" dűlőben 259—267 kat. helyrajzi számok
alatt fekvő 56'00 (ötvenhat) kat. hold;
(Megjegyezvén, miszerint nevezett Jrrtokos a gömör vár
megyei Sid község határában „Girind" „Bábavölgy" és „Margittánya" dűlőben, a 320—322 kat. helyrajzi számok alatt fekvő 25'00
(huszonöt) kat. holdnyi kopár területen is teljesített sikerült erdő
sítést.)
az elsőrendű első elismerő jutalmat azaz 400 (négyszáz) koro
nát a hars vármegyei Pálos-Nagy-Mező községnek
a saját határá
ban „Bachhübel" dűlőben, 1233 kat. helyrajzi szám alatt fekvő
20 62 (husz egész és hatvankét század) kat. hold;
az elsőrendű második elismerő jutalmat azaz 400 (négyszáz)
koronát a torda-aranyos vármegyei Nagy-Oklós községnek
a saját
határában „Begyisza" dűlőben, 4484 kat. helyrajzi szám alatt
fekvő 10'50 (tíz egész és ötven század) kat. hold;
a másodrendű első elismerő jutalmat
azaz 200 (kettőszáz)
koronát a csikvármegyei Csik-Szent-Kirdiy községnek
a saját
határában „Köveshegy" és „Csereoldal" dűlőben 7381 kat. hely
rajzi szám alatt fekvő 10'50 (tiz egész és ötven század kat. hold:
a másodrendű második elismerő jutalmat azaz 200 (kettőszáz)
koronát a torda-aranyosmegyei Magura községnek a saját határá
ban „Magura la Varatyik la Riptyi" dűlőben 1370 kat. helyrajzi
szám alatt fekvő 11'00 (tizenegy) kat. hold;
a harmadrendű első elismerő jutalmat
azaz 100 (egyszáz)
koronát Deutsch Antalnak
a nográdvárrnegyei Sipek község hatá
rában „Szentéi ortás" dűlőben 254—256 és 266 kat. helyrajzi
számok alatt fekvő 45'00 (negyvenöt) kat. hold; és végül
a harmadrendű második elismerő jutalmat azaz 100 (egyszáz)
koronát a torda-aranyos vármegyei Sinfalva községnek a saját hatá-
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rában „Vontató" dűlőben 3002 és 3003 kat. helyrajzi számok
alatt fekvő 11 '00 (tizenegy) kat. hold kiterjedésű, teljesen kopár,
terméketlen heverő, értéktelen területeken nagy költséggel s kiváló
gonddal és szakértelemmel teljesített erdősítésekért Ítélte oda.
Tekintettel pedig arra, hogy a jutalomban részesíthető birto
kosokon kivül több versenyző, a nagy költséggel teljesített erdő
sítésnél szintén kiváló szorgalmat fejtett ki és igen szép eredményt
mutat fel, a bíráló bizottság egyidejűleg azon javaslatának adott
kifejezést, hogy ezen birtokosok közül a szegényebb sorsuak pénz
segélyben részesiltessenek, a többieknek pedig írásbeli elismerés
nyilvánittassék, vagyis hogy:
a brassóvármegyei Báesfalu községnek
a saját határában
„Gyepoldal" dűlőben 1802 uj és 2019—2076 régi kat. helyrajzi
számok alatt fekvő 33'00 (harminezhárom) kat. hold beerdösitéseért 200 (kettőszáz) frt, — a pozsonyvármegyei Búr-Szt.-Miklós
község volt úrbéreseinek
az ezen község határában „Szparenicze"
dűlőben, 2585 kat. helyrajzi szám alatt fekvő 28'74 (huszonnyolcz
egész és hetvennégy század) kat. hold beerdősitéseért 150 (egy
százötven) frt, — a pozsonyvármegyei Jakabfálu község volt úrbéreseinek az ezen község határában „Sodlacski pasinek" dűlőben,
685 kat. helyrajzi szám alatt fekvő 26 (huszonhat) kat. hold beerdősitésért 100 (egyszáz) frt, — a esikvármegyei Csik-Borzova
községnek a saját határában „Déli és északi oldalak s nagyoldal"
dűlőben, 1052 kat. helyrajzi szám alatt fekvő, 15'00 (tizenöt) kat.
holdnak beerdősitéseért 100 (egyszáz) frt, — és végül a esikvár
megyei Csik-Szent-Simon községnek
a saját határában „Aladár
oldala" dűlőben, 6250 kat. helyrajzi szám alatt fekvő 15'00
(tizenöt) kat. holdnak beerdősitéseért 100 (egyszáz) frt államsegély
engedélyeztessék; Írásbeli elismerés pediy nyilvánittassék:
Majláth József grófnak a szabolcsvármegyei Ó-Fehértő köz
ség határában „Korhám" dűlőben, 1894 2, s 1895-2 u kat. hely
rajzi számok alatt fekvő 42 00 (negyvenkettő) kat. holdon,
Nyári Jenő bárónak a nográdmegyei Piling község határában
„Hollós, Apáti, Kobak és Sirvölgy" dűlőkben 1720, 1726, 1753,
1755, 1757 és 1760 kat. helyrajzi számok alatt fekvő 45'00
(negyvenöt) kat. holdon ;
a gróf Zichy-féle seniorális uradalomnak
a nográdmegyei
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Divény-Oroszi község határában, .,Mnich" dűlőben 517, 518 és
525 kat. helyrajzi számok alatt fekvő 30'00 (harmincz) kat. holdon,
a salgótarjáni höszénbánya részvénytársaságnak
a nográdvármegyei Zagyva-Róna község határában „Nyirespart" dűlőben 2792
kat. helyrajzi szám alatt fekvő 45'00 (negyvenöt) kat. holdon,
Eszferházy Miklós Móricz grófnak a komáromvármegyei Orosz
lány község határában „Kadubek' dűlőben 5749, 5751 és 5752 kat.
helyrajzi számok alatt fekvő 26'28 (huszonhat egész és huszonnyolcz század) kat. holdon;
1

Bergl Józsefnek
a pest-pilis-solt-kiskunmegyei Tázlár község
határában a nagy-bocsai pusztán 871/1, 871/3, 871.4, 872 2 kat.
helyrajzi számok alatt fekvő ÍO'OO (tiz) kat. holdon, — és
Blaskovich Elemérnek
a nográdvármegyei Nézsa község hatá
rában „Kecskés, Belgrádalj, Kerekhegy s Szőlők alja" dűlőkben
631, 634/2, 696/1, 720/1, 269 és 279 kat. helyrajzi számok alatt
fekvő 140"00 (egyszáznegyven) kat. holdon kiváló szorgalommal,
szakértelemmel és szép eredménynyel foganatosított erdősítésekért.
Egyszersmind a bíráló bizottság javaslatba hozta, hogy Giller
Jánosnak a gróf Zichy-féle seniorális uradalom erdőmesterének,
úgyszintén Kuncze Károlynak,
mint a salgótarjáni kőszénbánya
résevénytájsaság főerdészének
az erdősítések szép sikerrel történt
intézése körül kifejtett buzgó tevékenységért egyenkint 200 {kettőszáz) frt jutalom
engedélyeztessék, továbbá Hólfeld Henriknek,
Eszterházy Miklós Móricz yróf erdőmester ének hasonló ügyben
tanúsított buzgalom és törekvésért Írásbeli elismerés nyilvánittassék.
A bíráló bizottság fenti határozatát ezennel jóváhagyván és
javaslatát elfogadván, értesítem a közigazgatási bizottságot, mi
szerint egyidejűleg intézkedtem az iránt is, hogy az elismerő ok
mányok az illető vármegyék főispánjai által a birtokosoknak meg
küldessenek s hogy a megítélt jutalmak és segélypénzek az illeté
kes kir. erdőfelügyelők utján haladéktalanul kifizettessenek.
Kelt Budapesten, 1898. évi deczember hó 23-án.
Darányi

s. k.

