
Az elmúlt év faárait a túlságos verseny és tulmerész speku-
láczió olyan magasra szorította fel, hogy a kincstári faanyagok 
vevői a tényleg felvágott nyersfa után alig birtak valami hasznot 
felmutatni, mégis kénytelenek voltak azt megvásárolni, hogy 
rendes vevőik szükségletét ki tudják elégíteni. 

Eltérőleg az előző évek eredményétől, az eladott faanyag 
jelentékeny, sőt erősen túlnyomó része ez évben az igazi fogyasz
tók, az alföldi fürésztulajdonosok kezébe került s a tisztán a fa
árak emelkedésére számító közvetítők az árverésnél teljesen 
kiszorultak. 

Az 1908. évi árak az 1906. évi áraknál átlag /rc8-kint 30—40 fil
lérrel magasabbak s ha a mult évi eredmény is csak ennyivel 
lett volna az 1906. évinél magasabb, fakereskedőink valószínűleg 
könnyebben állották volna ki az elmúlt év nehéz válságát. 

Biró Zoltán. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

PÁLYÁZAT erdősítési jutalmakra. 

Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-cz.) 165. §-ában körülirt 
kopár-, vízmosásos és futóhomokterületeken ez évben létesítendő, 
közgazdasági jelentőséggel biró erdősitések megjutalmazására az 
országos erdei alapból tizenegy (11) nagy jutalmat, tiz (10) első
rendű 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 egyenként 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: 

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

d) a 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 
fenntartani és kezelni tartozik. 

A versenyre bocsátott erdősitések az 1913-ik évben fognak 
a helyszínén megbiráltatni. A jutalmak kiosztásánál az erdősitések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült nehéz
ségek és az erdősítésre fordított költségek fognak irányadóul 
szolgálni, 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 érdemesnek itélt erdősítés 
a jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést teljesítő 
kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) fogja illetni. A disz-



tárgyat nyert birtokosok azon alkalmazottai pedig — kik a jutal
mazott erdősitések teljesítése körül kiváló érdemet szereztek — 
érdemük szerint külön pénzjutalomban fognak részesülni. 

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 birtokos
nak a közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy 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 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 fenntartani és kezelni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, 
helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre használt fanemeket 
pontosan meg kell jelölni. 

Budapest, 1908. évi márczius hó. 

M. kir.  földmivelésügyi  miniszter. 

II. 

KÖZLEMÉNY. 

Közhírré teszem, hogy a brassói születésű Fuhrmann  Pál 
részére 1898. évi október hó 29-én 1013. szám alatt kiállított 
eredeti erdészeti államvizsgái oklevél elveszvén, annak pótlására 
nevezettnek 1908. évi 26. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat állíttatott ki. 

Budapest, 1908. évi április hó 8-án. 

Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos, 

az erdészeti államvizsgáló bizottság elnöke. 
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