
utalt a székelység helyzetére és viszonyaira, megkívánom jegyezni, 
hogy én a székelység helyzetével komolyan kívánok foglalkozni 
(Tetszés és helyeslés.) és pedig komolyan kívánok foglalkozni az 
egész vonalon, a mennyibe tárczám keretébe tartozik. (Tetszés és 
helyeslés.) Ez egyike lesz a közelebbi teendőknek és azt hiszem, 
hogy intézkedéseim olyanok lesznek, a melyek az ország közvéle
ményének megnyugatására fognak szolgálni." (Élénk tetszés és 
éljenzés.) 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

P á l y á z a t erdős í tés i j u t a l m a k r a . 

596 1901. sz. — Az országos erdei alapból — a magasabb 
hegységek fensikjainak, tetőinek és gerinezeinek, vagy meredek 
oldalainak s közgazdasági érdekből erdészetileg művelendő oly 
területeknek beerdősitésére, melyeken hegyomlások, hó vagy kő-
görgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, 
valamint a futóhomok tovább terjedésének meggátlása végett az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ában megjelölt erdősítés közgazdasági 
szempontból szükséges, — a folyó évre hat nagy jutalmat és tizen
két elismerő jutalmat tűzök ki és pedig: 

két elsőrendű nagy jutalmat egyenként 1000 koronára, 
két másodrendű nagy jutalmat egyenként 800 koronára, 
két harmadrendű nagy jutalmat egyenként 600 koronára, 
három elsőrendű elismerő jutalmat egyenként 500 koronára, 
három másodrendű elismerő jutalmat egyenként 400 koronára, 
három harmadrendű elismerő jutalmat egyenként 300 koronára, 
három negyedrendű elismerő jutalmat egyenként 200 koronára. 

Versenyre bocsáthatók mindazok az erdősítések, a melyek a 
folyó évben nem állami költségen foganatosítva lettek, még pedig 
a nagy jutalmakra, ha egy tagban legalább 25 (huszonöt) k. holdra, 
az elismerő jutalmakra pedig, ha egy vagy két tagban legalább 
10 (tíz) k. holdra terjednek. 

Versenyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos testületek, polgári-, 
egyházi-, vagy úrbéres községek s illetve erdőtisztek, kiknek költ-



ségén s illetve kiknek tanácsa szerint és felügyelete alatt az erdő
sítés teljesíttetett — feltéve, hogy a jutalom odaítélésének idejé
ben azok az újból létesített és jutalmazott erdőnek még birtokában 
vannak, illetve azt erdötiszti minőségben kezelik s az erdősitett 
területet a beerdősités biztos síkerének elősegítése végett a folyó 
évtől vagy az első munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének 
idejéig állandóan gondozták, a versenyző területen netalán pótlólag 
szükséges ujabb erdösitési munkálatokat is évenként foganatosí
tották s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., illetőleg 4. §-a 
szerint való kezelése iránt intézkedtek. 

A jutalmak az 1906. évben fognak odaitéltetni s a jutalom
díj két-harmadrésze az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, 
egy-harmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdötisztet fogja illetni. 

A jutalmakat az o>szagos főerdömester vagy helyettesének 
elnöklete alatt erdőtisztekböl alakított öttagú bizottság ítéli oda 
az erdősítés sikerének beigazolása után a teljesített erdősítés 
közérdekű becsének sorrendje és minősége szerint. 

A biráló-bizottság Ítéletének alapjául szolgálnak az illetékes 
közig, erdészeti bizottságnak s illetve a kir. erdőfelügyelőnek a 
versenyre bocsátott erdősítések felett adott javaslatai és a biráló-
bizottság részéről esetleg teljesítendő helyi szemlék. 

A kik a kitűzött jutalmakra pályázni kívánnak, azok a folyó 
év tavaszán történő erdősítést legkésőbb folyó év július hó végéig, 
a folyó év őszén történő erdősítést pedig legkésőbb folyó évi 
(leczemher hó 25-ig az erdősítés helyének, telekkönyvi számának, 
a terület nagyságának (k. holdakban) az erdősítésre használt fa
nemek, illetve fanemeknek s utóbbi esetben azok elegyarányának 
pontos megjelölése mellett nálam jelentsék be. A pályázati feltéte
lek meg nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga után. 

Budapest, 1901. január hó. 
M. kir. földmivelésügyi minister. 

II. 

Hirde tmény 
az 1901. év tavaszcin megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában-

18159/1901. sz. — A folyó évi tavaszi erdészeti államvizs
gálat folyó évi április hó 22-én (huszonkettő) és az erre következő 



napokon a fennálló szabályzat értelmében Budapesten az országos 
erdészeti egyesület székházában délelőtti 9 órakor fog megkezdetni 
és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére 
nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizottság elnökének 
bemutassák. 

Földmivelésügyi Minister. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Schmidt Károly m. kir. erdömester előadása, melyet 

Francziaország fakereskedelmi és faipar i viszonyairól f. hó 

2-án tartott, ismét nagyszámú érdeklődő közönséget von

zott az Országos Erdészeti Egyesületbe. A z egyesületi 

székház nagy terme teljesen megtelt a hallgatósággal, a 

melyben az egyesületi elnökség és a budapesti kartársakon 

kivül igen nagy számmal vettek részt vidéki szaktársaink 

is. Részvételük remélhetőleg még emelkedni fog, ha sikerre 

vezetnek azok a lépések, a melyek az igazgató-választmány 

egyik ugyanaznap hozott határozatából kifolyólag mérsé

kelt vasúti menetjegyek engedélyezése iránt megfognak 

tétetni. Különösen a magánalkalmazásban álló kartársak 

sürübb részvételére vélünk ez esetben számithatni. 

Az erdőtiszti karon kivül azonban őszinte örömünkre 

ott láttuk a fakereskedői körök és az iparoktatás néhány 

képviselőjét is. 

Az előadónak külföldi tanulmányútján gyűjtött tapasz

talatokon alapuló érdekes fejtegetései Francziaország fa-

kereskedelmére, oda irányuló fakivitelünkre, az amerikai 

versenyre, a favámok kérdésére, a franczia müasztalos-

iparra és háziiparra terjedtek ki. A z előadás általáíios 

tetszésben részesült, befejeztével számosan üdvözölték az 

előadót. A tárgyalt kérdést bővebb statisztikai adatok 


