
kietlen kerteket, melyek itt-ott nagyon is vadregényes színe
zetet kölcsönöznek némely vidékünknek; de igen is bőviben 
van az utazók által váltig magasztalt erdőség mindenfelé, s a 
mint tájrajzaikon észrevehetjük, valóságos Semiramis kertté 
varázsol ott minden darabka területet a hangyaszorgalom. 

Téglás Gáibor. 

A jövő évi államköltségvetés az erdőtörvény életbe
léptetéséről. 

A földmivelési minister ur a vezetésére bizott ministerium 
jövő évi költségvetésének indokolásában az erdőtörvény életbe
léptetését s az annak végrehajtása érdekében alkalmazandó 
közegeket illetőleg a következőket mondja a törvényhozásnak. 

I. A központi erdészeti szolgálatról. 

„Szaporittatott az osztálytaná
csosok száma egygyel . . . . (2500 + 500) = 3000 frt 
a fogalmazóké egygyel (1000 + 300) = 1300 „ 
a hivatalszolgáké szintén egygyel (300 + 60 + 50) = 410 „ 

Az 1879-iki XXXI. törvényezikk (erdőtörvény) 210-ik §-a 
szerint annak életbeléptetésének idejét a kihirdetés napjától 
számitan dó egy év alatt a kormány rendeleti úton hatá
rozza meg. 

Az e törvényben foglalt határozatok keresztülvitele, az 
erdészeti ügynek országszerte való szabályozása, az erdészeti 
külközegek működésének szervezése és ellenőrzése egy külön 
erdészeti osztálynak a kereskedelemügyi ministerium kebelében 
leendő felállítását teszik szükségessé, mely működését, tekintettel 
egyrészt a törvény életbeléptetésére kiszabott és általam már em
lített határidőre, másrészt a szükséges és hosszabb időt igénybe 
veendő előmunkálatokra, 1880. elején kell hogy megkezdje 



A központi igazgatás czínie alatt mutatkozó 5117 frtnyi 
több kiadás kizárólag ez által idéztetik elő. 

Habár alig hiszem, hogy az erdészeti ügyosztályt illető 
teendők ellátására 1 osztálytanácsosból és 1 fogalmazóból álló 
személyzet ' elégséges lesz, még sem kívántam nagyobb hitelt 
igénybe venni mindaddig, míg a tapasztalás a személyzet sza
porítását igazolni fogja." 

II. Az erdöfelügyelőségekről. 

„Átalánykép c rovat alatt 60.000 frt van előirányozva. 
Részletes költségvetés előterjesztése ugyanazon okoknál 

fogva, melyeket az I. czim indokolásánál előadni bátor voltam 
— ez idő szerint még lehetetlen. 

Szorítkoznom kellett arra, hogy az erre hivatott szak
közegek meghallgatásával és azok kellőleg indokolt előterjesz
tése alapján i d e i g l e n e s e n megállapítsam az erdőszeti ügy
nek országszerte való szervezését, a vidéki személyzet számát, 
annak működési körét, valamint a hivatalok székhelyeit és 
területeit, és megtegyem mindazon intézkedéseket, melyek ezen 
üdvös törvénynek mielőbbi életbeléptetésére elkerülhetlenül 
szükségesek. 

Szándékom az országot 14 erdőkerületre felosztani, mely
nek mindegyikében 1 erdőfelügyelő és 1 alfelügyelő alkal
maztatnék ideiglenes minőségben, az ezen állásoknak megfe
lelő illetményekkel, valamint mérsékelt uti és irodai általány
nyal. 

Az általam kért 60.000 frtnyi általány megállapításánál 
tekintettel voltam arra, hogy a külközegek alkalmaztatása leg
később május havában eszközlendő, a külszolgálattal járó kia
dások tehát mintegy 8 hóra számitandók — és figyelembe vet
tem továbbá, hogy az uj hivatalok felállítása és berendezése 
az első évben természetszerűleg oly kiadásokat von maga után, 



melyek később nem fordulnak többé elő, de a melyeket téte
lenként részletezni az ügy jelen stádiumában lehetetlen. 

E 60.000 frtnyi általányból különben is levonandó azon 
pályadíj, mely az erdőtörvény értelmezéséhez és végrehajtásá
hoz szükséges magyarázó utasítás megírására szánva lett — 
és mely mintegy 500 frtot képvisel." 

A f a p i a c z r ó l . 
Közli: B e d ő Albert. 
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A faüzlet terén nevezetesebb változás nem történt. Az 
árak és kereslet csak olyanok, mint a minők voltak, és 
tekintettel a beállott időszakra már magában véve ez is nye
reség akkor, midőn a megszokott rosz viszonyokhoz képest a 
lankadó vételtől és hanyatló áraktól minden nap félni lehet. 

Ma már a figyelem mindinkább a Németországgal felvett 
ujabb közgazdasági tárgyalásokra és a jövő tavasz reményeire 
irányul, előbbitől vámmentes bevitelt és olcsóbb vasúti szállí
tást, utóbbitól az ujabb időben javulónak hirdetett általános 
köz gazdászati viszonyok kézzel foghatandó gyümölcseit várván. 
És e várakozást részünkről sem tartjuk alaptalannak, kivált 
ha rá gondolunk, hogy fakereskedőink már most és elég szá
mosan, előrelátólag igyekeznek a jövő tavaszra üzleteket kötni, 
noha a meglévő készletek mind a fürészárukban, mind a 
szálfákban tetemesek. 

A vásároltabb anyagok a tölgyáruk és a lúczfenyő
deszka, s minthogy a fűtés idejét éljük a tűzifa is, és pedig 
szilárd árakkal, melyre hogy a mult hó 16. és 17. n a p 
j á n számos helyt esett nagy hó által okozott erdőtörések 
nyomasztó hatással ne legyenek, csak kívánnunk lehet. A 
szálfa az építkezések megszűnte következtében már sokkal 


