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(B.) A fenyőfürész-áruk keresleténél az eddiginél vala
mivel nagyobb élénkség tapasztalható, a mi nem annyira a 
kivitelnek, mint inkább a belföldi szükséglet némi fokozódásá
nak tulajdonithaté; ez anyagok árainál emelkedő irányzat 
is mutatkozik, mig ellenben a fenyő-szálfáknál kelendőség és 
árak változatlanok. 

A tölgyfa anyagok árai olyanok mint eddig, kivéve a 
szobapadlókét, melyek kereslete valószinüleg a németországi 
munkás-viszonyokkal karöltve járó korlátoltabb vállalkozási 
kedv következtében lanyhulni kezd; ettől eltérőleg azonban 
többfelől történnek tudakozódások tanningyártásra haszná
landó tölgytüzifa iránt, mely czélra természetesen évenként 
jelentékeny mennyiségű tölgytüzifa ra van szükség. A franczia 
dongák helyzete még nem változott, ha azonban a májusi 
fagyos szentek veszedelmet nem hoznak a franczia szőlőkre, 
akkor az anyagok keresleténél is lényeges fordulat áll be. 
Tölgy cserkéregre élénk a kereslet. 

A tűzifa anyagok helyzete nyomott s daczára annak, 
hogy a munkás sztrájkok a kőszén termelését egyre költsé
gesebbé teszik s a vasnak is elég jó ára van, a tűzifa 
árj avulása még nem tapasztalható. 

Pályázat erdősítési jutalmakra. 
18.841/181)0. szám. A földmivelésügyi m. kir. minisz

térium, az országos erdei alapból a magasabb hegységek 
fensikjainak, tetőinek és gerinczeinek ' vagy meredek olda
lainak s illetve a, közgazdasági érdekből erdészetileg mive-



lendő oly területeknek beerdősi tésére , melyeken hegyomlá
sok, hó- vagy kőgörgetegek megakadályozására , szélvészek és 
vizek rombolásának, valamint a futóhomok továbbter jedésé
nek meggátlása végett az 1879 . évi X X X I . törvényczikk 
165 . §-ában megjelölt erdősítés közgazdasági szempontból 
szükséges s a melyeken létrejövő erdők véderdőkül fognak 
szolgálni, a folyó 1890. évre ,'! nagy ju ta lmat és 3 elismerő 
jutalmat tüz ki. 

Az 1-ső nagy jutalom 1000 franc aranyban 

A 2-ik „ „ 8 0 0 „ 

A 3-ik „ „ 5 0 0 „ 

Az 1-ső elismerő jutalom 400 franc aranyban 

A 2-ik „ „ 200 „ 

A 3-ik „ 100 „ 

Ezen jutalmakra versenyezhetnek mindazon erdősíté
sek, a melyek a folyó 1800 . évben n e m á l l a m i k ö l t s é 
g e n foganatosí t ta t tak; még pedig a nagy ju ta lmakra , ha 
egy tagban legalább 25 (huszonöt) kat . holdra, az elismerő 
juta lmakra pedig, ha egy tagban legalább 10 (tiz) kat . 
holdra terjednek. Ebez képest versenyző lehet minden erdő
birtokos vagy birtokos-testület és illetve polgári, egyházi 
vagy úrbéres község. A kiadandó ju ta lmakban azon erdőbir
tokosok s illetve azon erdőtisztek részesülnek, kiknek költ
ségén s illetve kiknek tanácsa szerint és felügyelete alatt az 
erdősítés teljesíttetett, feltéve, hogy a jutalom odaítélésének 
idejében azok a juta lmazot t uj erdőnek még bir tokában 
vannak, illetve az" erdőtiszti minőségben kezelik s az ordő-
sitett területet a beerdősités biztos s ikerének elősegítése 
végett, a folyó évtől, vagy az első munkálatoktól kezdve 
a jutalom odaítélésének idejéig állandóan gondozták s a 
versenyző területen netalán pótlólag szükséges ujabb erdő-



sitési munkálatokat is évenként eszközölték s a létrejövő 
erdőnek véderdőként való kezelése iránt intézkedtek. 

A jutalmak az 1895. év ien szolgáltatnak ki s azok két
harmad része az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, 
egy harmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet illeti. 

A jutalmakat a földmivelésügyi m. kir. minisztérium 
által az országos főerdőmester vagy helyettesének elnöklete 
alatt erdőtisztekhői alakított öt tagu bizottság itéli oda, még 
pedig a beerdősülés s illetve ti szükséges állab alakulás biz
tosításának megtörtént igazolása alapján a teljesített erdő
sítés közérdekű becsének sorrendje és minősége szerint. 

A bíráld bizottság Ítéletének alapjául szolgálnak az ille
tékes közigazgatási, erdészeti bizottságnak s illetve a kir. 
erdőfelügyelőnek a versenyző erdősítések felett adott javas
latai és a bíróié bizottság részéről esetleg teljesítendő 
helyiszemlék. 

Felhivatnak tehát mindazon erdőbirtokosok, kik a folyó 
1890. év tavaszi vagy őszi erdősítési ideje alatt a kezdet
ben megjelölt minősítéssel bíró erdősítést teljesítenek és a 
kitűzött jutalmakra pályázni kivannak, hogy a folyó évi 
tavaszon történő erdősítést illetőleg legkésőbb folyó évi 
július hó végéig, a folyó év őszén történő erdősítést illető
leg pedig legkésőbb folyó 1890. év docz. 25-ig az erdősítés 
helyének, telekkönyvi számának, a terület nagyságának 
(kat. holdakban) az erdősítésre használt fanemnek, illetve 
fanemeknek s utóbbi esetben azok elegyarányának pontos 
megjelölése mellett, annál bizonyosabban jelentsék be a 
földmivelésügyi m. kir. minisztériumnál, mert a pályázati 
teltételeknek bármely legkisebb részben való meg nem tar
tása esetében a versenyben részt nem vehetnek. 

Budapesten, 1890. év április hó 21-én. 
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium. 


