
az ősi esőzések szűk volta miatt a jövő tavaszra szükségelt 
fakészletek kis mennyiségben voltak mindenütt leszállíthatok, 
s a havasok és magasabb hegyek mostani hó-hiánj-a is a 
jövő tavaszí vízállásokra sem nyújt valami kecsegtető kilátást. 

A faszén üzlete még mindig nyomott viszonyokkal küzd, 
s csak az utóbbi időben látszik egy-két szepesi vasgyár részé
ről némi érdekeltség a kereslet iránt, a mi kedvező jelnek 
tekintendő azzal együtt, hogy a nyersvas árai is egy kevéssel 
javul tak; tény azonban az is, hogy az ungvári államerdőkből 
nagyobb mérvben eladni kivánt szénfára vevők nem jelentkeztek. 

A külföldi piaczok • állásáról az eddiginél örvendetesebbet 
jegyezhetünk fel, miután Németország összes főbb piaczain a 
készletek kedvezően apadtak, s ugy Münchenből mint Köln, 
Mannheim, Drezda és Berlinből a fenyőépület és műszerfák 
árának javulását jelzik, és pedig mig a déli részen a keske
nyebb méretű és rövidebb anyagok a keresettebbek, addig az 
északi vidéken a hosszabb és szélesebb méretű anyagokat 
kedvelik. Francziaország nem vásárol ; a Német-Alföld pedig 
egyre követelőbb a választékolásba, a melynek jósága és pon
tossága iránt azonban már a német fakereskedők is folytonosan 
szigorúbb igényeket támasztanak. 'Bedő oAlbert. 

A m. kir. államerdők 1878. évi költségvetése. 
A törvényhozás elé terjesztett 1878 . 

évi államköltségvetés szerint az áílamerdők 
1 8 7 8 . évi rendes bevételei . . . . 6 ,388 .977 frttal, 
kiadásai pedig 3 ,930.054 „ 
lettek előirányozva, mihezképest az 1878 . 
évre 2 ,458.92 3 frt 
tiszta jövedelem lett felvéve. 



Ezen adatok szerint az 1878 . évi bevételek az 1877. 
évre előirányzottaknál 264 .490 írttal és a kiadások 104.149 
írttal lettek kisebb összegben felvéve. 

Az 1878 . évi rendkivüli kiadások összege, mely főleg 
úrbéri birtokszabályozásokra, s a magyar és horvát határ
őrvidéki erdőelkülönitésekre szükségeltetik, 189 .523 írttal lett 
felvéve, mely az 1877-re hasonló czélra előirányzott és a 
beszterczebányai gőzfürész épitése folytán póthitellel kiegé
szített 279 .992 frt összegnél 90 .469 frttal kevesebb. 

A költségvetés részletes tételeit a kiegészítő indokolással 
együtt lapunk jövő évi I. füzetében fogjuk közölni. 

Tudósítás az Orsz. Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz. 
Azon t. egyleti tagok részére, kik a folyó évi rendes 

közgyűlésben való résztvételre máig jelentkeztek, a tagsági 
igazoló jegyek, melyek mellett a hazai vasutakon f. hó 13-tól 
kezdve a közgyűlésre és vissza mérsékelt áron utazhatnak, 
egyidejűleg megküldettek. Azok, kik résztvenni kivannak, de 
még eddig nem jelentkeztek, kéretnek ebbeli szándékuk azon
nali közlésére, hogy az igazolójegyek részökre is jó előre 
megküldhetők legyenek. 

Azon t. tagok, kik a déli vaspályán utaznak Budapestre, 
s kiknek részére az elutazásnál menet és térti jegyek adatnak 
ki, figyelmeztetnek, hogy igazoló jegyeiket, a részökre kivéte
lesen adott fehér jegygyei együtt, Budára leendő megérkezésük 
után a pályafőnöknél megbélyegezés végett előlegesen mutassák 
be, mert az igazgatóság f. é. 9 8 7 7 / 3 0 9 4 / V . számú intézménye 
értelmében csak ez esetben tarthatnak igényt a térti-jegynek a 
visszautazásnál való használhatására. — Budapest, 1877 . de-
czember 5-én. A titkári hivatal 


