
mindkét alváz fékkel felszerelve, tűzifához asztallappal, az asztal
lap leemelése után az uj széthúzható forgózsámolylyal felszerel-
hetőleg szálfaszállitáshoz is minden átalakitás nélkül használható 
alváz-szerkezettel, szabadalmi dijammal együtt körülbelül 1500— 
1600 K-ba kerül. 

A nagyméltóságú kereskedelmi minisztérium azon üdvös 
intézkedése, hogy az iparvasutak építésénél a sinek erősségét 
felemelte, igen előnyös helyzetet teremtett, mely azonban az 
ily pályák üzemét és személybiztonságát csak felerészben javította. 
A másik felerész csak ugy érhető el, ha jó kocsi- és fék
rendszert alkalmaznak. 

Ismertető leírásom alapján, melyben ugy a régi, mint az uj 
rendszereket lépésről-lépésre ismertettem, minden érdeklődő saját 
tapasztalatai alapján megítélheti rendszerem előnyeit, melyek 
alkalmazásával most már az erősebb sinek alkalmazása mellett az 
iparvasutak és azok járműveinek üzeménél az összes előnyöket 
elérhetik. 

Mindazon üzemtulajdonosok, akik üzemeik berendezése czéljá
ból járműveket szereznek be, tekintsék meg az Aradcsanádi 
egyesült vasutak erdő és bánya iparvasutainak üzeménél már 
alkalmazásban levő fennebb ismertetett alvázas kocsi- és kézi 
csoportfék-rendszeremet, amikor is személyesen meggyőződhetnek 
annak előnyeiről a gyakorlatban, üzem közben is. 

Vagy pedig a gyárosok által ajánlott kocsi tervrajzait küldjék 
el czimemre és azokról bárkinek dijtalan felvilágosítással a leg-
készségesebben szolgálok, azok visszaküldése mellett. 

Szabadalmaimra gyártási jogot bárkinek esetről-esetre kész
séggel adok. 

(Czim: Bóra Elemér, Gurahoncz, Aradmegye.) 

ó% ú£ 

IRODALOM. 
Könyvismertetés. 

A m a g y a r birodalom fontosabb fás növényeinek mag-
és terméshatározója. Összeállította Petrlcsek Adolf m. kir. segéd
erdőmérnök. Selmeczbánya, 1909. Joerges Ágost özv. és fia kiadása. 
16°, 87 old. Ára 1 K 60 f. 



Szerző munkájával, amely ugy a hazai, mint a külföldi 
botanikai irodalomban hézagot pótol, az erdészeti szakközönségnek 
és az erdészeti főiskola hallgatóinak segédeszközt kivánt nyújtani 
a hazánkban honos és honosított fás növények magvainak és 
terméseinek meghatározására. 

A füzetben a tulajdonképeni határozót a kellő előismeretek, 
mint a meghatározási jellegek, a mag és termés különféle alak
jainak és részeinek tüzetes leírása előzi meg, amely jó alkalmat 
nyújt e téren való ismereteink felfrissitésére. 

A nagy szorgalomról és kifejlett megfigyelőképességről tanús
kodó munkát ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 

c 3 * ó* ó£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 

Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-czikk) 165. §-ában körül
irt kopár, vízmosásos és futóhomokterületeken ez évben létesí
tendő, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések megjutalmazá
sára az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy jutalmat, tíz (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 készpénz
ben, kettőt dísztárgyban), 

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

öt egyenkint 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. 
165. §-ában körülirt kopár, vízmosásos vagy futóhomokterületeken, 
állami pénzsegély igénybevétele nélkül a folyó év tavaszán vagy 
őszén foganatosítottak. 

Megkívántatik azonban, hogy: 
á) az 1000 koronás nagy jutalmakra versenyző erdősítések 

egy tagban legalább 25 kat. hold terjedelműek, 
b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző erdő

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

senyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 10 kat. hold 
terjedelműek és végül 

d) a 300—200 koronás másodrendű elismerő jutalmakra ver
senyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 5 kat. hold 
terjedelműek legyenek. 

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést az első mun
kálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan gon
dozni, a szükséges pótlásokat foganatosítani s a létrejövő erdőt az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fentartani 
és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1914-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 szol
gálni, 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 érdemesre ítélt erdősítés a 
jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést tel
jesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. 
A dísztárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai pedig — kik a 
jutalmazott erdősítések teljesítése körül kiváló érdemet szereztek — 
érdemük szerint külön pénzjutalomban fognak részesülni. 



A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb folyó 
évi augusztus 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 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, 1909. évi július hó. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ó£ ú% ó% 

FAKERESKEDELEM. 
Béke a parkétiparban. A parkétgyárak főleg a vékonyabb 

tölgyfaanyagot dolgozzák fel. Ezen telepek évekkel ezelőtt kartelt 
kötöttek, mely Egyesült Parketgyárak r.-t. czimén működött. Tavaly 
egy a kartelhez tartozó czég abból kilépett s több szlavonországi 
és magyar frieztermelő czég több évi termelését a maga számára 
lekötötte. A két érdekcsoport között heves árharcz tört ki, mely 
a tölgyparkétárak jelentékeny hanyatlását idézte elő. Most pedig 
az emiitett czég ismét csatlakozott a kartelhez, mely 25 - 000 m3 

friezről szóló kötést vett át tőle. Ezzel a béke a parkétiparban 
ismét helyreállt, aminek elsősorban a kész parkétek árának, a 
nyersanyag árának megfelelő nivóra való felemelése lesz a követ
kezménye. (Fr. L) 

A fa vasúti díjtételeinek felemelése ügyében a keres
kedelmi minisztérium elhatározta, hogy az új tarifát nem október 
elsején, hanem csak 1910 január elsején lépteti életbe. (Fr. L.J 


