
Erdőeladás. A Salamon-család Szepes és Sáros megye öt 
községe területére kiterjedő erdejét galicziai vállalkozók egy és fél 
millió koronán vették meg. A kitermelendő famennyiségek állítólag 
Galicziába vannak szánva, valószínűbb azonban az, hogy ezen ipará
hoz arányítva amúgy sem faszegény országon csak át fog küldetni. 

Uj fatermelő részvénytársaságok. A Lőwy Bernát és fia vág-
beszterczei czég vállalataiból 60.000 korona alaptőkével részvény
társaság alakult. — A Magyar Fakereskedelmi részvénytársaság a 
Stein Elek és Stein Izrael, valamint Vákár Lukács tulajdonát képező 
3200 holdas Putna erdő kitermelésére 750.000 korona tőkével egy 
bécsi pénzintézet támogatása mellett részvénytársaságot alakított. 

ú£ j £ 

IRODALOM. 
Könyvismertetés . 

Kövesi Anta l : Grafosztatika és vasszerkezetek. Tankönyv 
főiskolai hallgatók részére. Selmeczbánya, 1910. Joerges A. özv. és 
fia kiadása. 8°, 368 oldal, 316 ábra, táblázatok. Ára 10 K. 

Főiskolai tankönyveink száma ezzel a művel ismét egygyel 
szaporodott. S bár az erdőmérnökhallgatók részére hazánkban a 
grafosztatika nincsen a tantervben előírva, mint pl. Bécsben, mégis 
haszonnal forgathatja e művet minden erdőmérnök is, aki épít
kezésekkel foglalkozik. Ezeknek Kövesi Antal legújabb művét 
melegen ajánljuk figyelmükbe. 

Petrás J a k a b és Serbán J á n o s : Az 1879. évi XXXÍ. t.-ez.-
nek az erdei kihágásokra vonatkozó intézkedései az erdei 
rovatos naplókra vonatkozó rendelettel, a rendőri büntető szabály
zat kivonatával, kárbecslési példákkal és magyarázatokkal ellátva. 
Besztercze 1910. Szerzők tulajdona. 8°, 168 oldal. Ára 3 K 50 f. 

A szerzők egyike (Petrás Jakab) mint m. k. főerdőmérnök, 
másika mint volt főszolgabíró bő alkalommal bírt az erdei kihágások 
körüli eljárásban tapasztalatokat szerezni. Ezeket a tapasztalatokat 
értékesítették a szerzők müvük kiadásánál, amelylyel sok kezdő 
társuk munkáján könnyitenek. 

Teljes méltánylást érdemlő munkát végeztek ezzel a szerzők, 
miért is müvüket a szakközönség figyelmébe legmelegebben ajánljuk. 



Fülöp Szász Coburg Gothai Herczeg ő fensége magyar 
országi vadászterületeinek és vadállományának uradalmak 
szerint való ismertetése. Kiadta a berezegi erdőigazgatóság 
Jolsván, 1910. 

Kariudo: Vadászatok négy világrészben. II. kiadás. Kiadja 
a herczegi erdőigazgatóság Jolsván, 1910. 

Mindkét mű a bécsi nemzetközi vadászati kiállítás alkalmából 
látott napvilágot s mig előbbi igen tanulságos betekintést enged 
a Coburg herczegi vadászterületek fejlődésébe, kezelésébe és általá
ban viszonyaiba, addig utóbbi mű, melynek álnév alá rejtőző 
szerzője maga Fülöp herczeg, vonzó vadászati leírásokat tartalmaz 
a világ minden részéből. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZAT ERDŐSÍTÉSI JUTALMAKRA. 
17683/1810. szám. — Az erdőtörvény (1879. évi X X X I . t.-czikk) 

165. §-ában körülirt kopár-, vízmosásos és futóhomokterületeken 
ez évben létesítendő, közgazdasági jelentőséggel biró erdősítések 
megjutalmazására 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 készpénzben, 
kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat (kettőt készpénzben, 
kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hár
mat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutalmat (hár
mat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat 
(hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban), 

és négy egyenként 200 koronás másodrendű elismerő jutal
mat (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 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 
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 1915-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 érdemesnek itélt erdősítés a 
jutalom odaítélésének idejében is birtokában lesz. 

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősítést telje
sítő 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 július hó hó végéig, a folyó év őszén teljesitett 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 erdősí
tést 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, 1910. évi május hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

FELHÍVÁS 
az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap

ból az 1910/1911. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

17973/1910. I/A/2. sz. — A m. kir. földmivelésügyi minisz
térium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdészeti tisztviselők 
gyermekeinek nevelését segélyező alapból az 1910/1911. tanévre 
szóló segélyek az 1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott szabály
zat 8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi július havában 
osztatnak ki. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek 
az állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett 
községi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísér
leti állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló nyug
díjazott és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti 
tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, 
erdőszámvevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek 
valamelyikének rendes tanulói közé az 1910/11. tanévre felvétetnek, 



továbbá amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak volna, 
ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványokban kitüntetett 
összes osztályzatok legalább fele kitűnő, jeles, igen jó, vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantár

gyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál szá
mításba nem vétetik. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 
18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 

1. az erdészeti főiskola, 
2. gimnáziumok, 
3. reáliskolák, 
4. a felsőkereskedelmi iskolák, 
5. felsőipariskolák és 
6. polgári iskolák. 

B) Leánygyermekek részére: 

1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők, 
2. női kereskedelmi tanfolyamok, 
3. felsőbb leányiskolák és 
4. polgári leányiskolák. 

C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 

1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek 
és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt 
kénytelenek tanulni; 

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypeda
gógiai tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyermek életkorára 
és előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkívüli, vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők. 



A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igény
jogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák s azok a tiszt
viselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek hivatali 
székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe 
vétetik. 

A tisztviselő rendesen csak egy gyermek nevelésére nyerhet 
segélyt; 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után csak 
akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a második 
esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyermeke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő tanévben is 
részesülhet segélyben, de csak uj kérvény alapján. 

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 
havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha 
a gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében 
tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek az illető tan
intézetbe felvétetett. 

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekeinek a száma s kora, az általuk látogatott tan
intézet, az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó 
segély összege s a kérvényhez a gyermek, illetőleg a gyermekek 
legutolsó iskolai bizonyítványai, nemkülönben a szülők vagyoni 
állásáról szóló hatósági bizonyítvány, illetve atyátlan, anyátlan 
árváknál az árvaszék igazolványa csatolandó. 

Az érdekelt" szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy az 
alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeggel 
ellátva legkésőbb folyó évi július hó 8-ig „Az államerdészeti tiszt
viselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságá
hoz" (Budapest, V., Zoltán-u. 16. sz.) beküldjék. Az ezen határidőn 
tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figyelembe 
nem vétetnek. 

Budapest, 1910. évi május hó 20-án. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 


