
nyugdijakra . . . 800 frt, 
adókra és közterhekrc . . . 8.002 „ 
kegyúri adományokra . . . 1.693 , 

összesen . 55.880 frt, 
s igy levonva a kiadást a nyers 43.218 frt jövedelemből, 
marad tiszta jövedelem, vagyis holdanként tisztán 4 frt 08 kr. 

Az állámerdők ez idő szerint nem adatnak el. 
A pénzügyminister ur az 1876. évi államköltségvctésnek a 

képviselőház elé terjesztése alkalmával f. évi szept. 20-án 
mondott pénzügyi cxposejában aként nyilatkozott, hogy az ál
lamérdeket, azon nemzetgazdasági fontosságánál fogva, mely
lyel azok birnak, nem tartja eladhaíóknak. A képviselőház a 
minister ur e nyilatkozatát helyeslő tetszéssel fogadta. 

Kapcsolatban ezzel feljegyezzük még, hogy a minister ur 
ugyanezen alkalommal azt is kijelentette, miszerint a vas- és 
szénbányákat, melyek üzeme örökös vesztcsséggel van össze
kötve, feltétlenül eladandóknak tartja, s e részben már előin-
tézkeclésekct is tett. A diósgyőri, vajda-hunyadi és petrózsényi 
vas és szénbányák és hámorok eladására az ajánlati tárgyalás 
már ki is van hirdetve. 

A pénzügyi exposéban tett nyilatkozat szerint a minister 
az állami mezőgazdasági birtokokat szintén eladandóknak jelezte, 
aként van azonban meggyőződve, hogy az eladás ideje még 
nem érkezett meg, mert azon osztályok, melyekből a vásárlók
nak kikerülni kellene, a mostani rosz pénzviszonyok közt nem 
birnak a vételre szükséges tőkével, s mert egy netalán most 
eszközölt eladás nem volna egyéb, mint e birtokoknak értékök 
2 0 % - á é r t való elpázarlásá. A képviselőház e nyilatkozatot is 
helyesléssel fogadta. 



Adatok a fa impregnátióról s a fának kiszárításáról. 
(Folytatás.) 

Irta R a p p e n s b e r g o r Márton m. k. erdész. 

Az általunk tárgyalt beitatási módnál a bcitatási és ki-
száritási készülékek illetőleg építmények a fürészmű közelében 
ugy rendeztetnek be, hogy az utóbbinak vízvezetéke felhasz
nálható legyen. 

A beitatási készülék igen egyszerű szerkezetű, s négy 
egyenlő nagyságú 2° 7 " hosszú, 2° 9" mély és 1° 3' 6" 
széles medenczéből (szekrény, tartó) áll, melyekbe egy a gőz
kazánból jövő, s a medenczék hosszában azok felső szélén 
vízszintesen vezetett gőzcsőből mindegyik szekrénybe 2 — 2 
függélyesen álló 1° 4' hosszú vékonyabb cső nyúlik le közel 
a medenczék fenekéig oly czélból, hogy általuk a medenczék-
ben lévő beitatási folyadék felmelegítésére és forralására szük
séges melegség a gőzkazánból a szekrényekbe vezettessék. A 
gőzkazán az anyagtár közelében lévő kazánhelyiségben van 
felállítva, s egy amerikai kohval (Esse) áll összeköttetésben, 
fűtése ez által köz veti ttetvén. 

| 

A jövő évre tudomásunk szerint közel 10 millió értékű 
államvagyon van eladásra kijelölve; ez azonban oly kisebb 
birtokrészekből és épületekből áll, melyek kezelése az általuk 
adott jövedelemhez arányban nem álló költséggel van össze
kötve. A felvett tiz millióból hat millió értékű államvagyonnak 
eladása már a megelőző országgyűlések által lett engedélyezve. 

A pénzügyi bizottság az államvagyon eladása után be
folyó összeget a jövő évi államköltségvetésben a pénzügymi-
nister ajánlatára 1,200.000 forinttal vette fel. Az államva
gyon eladásából befolyó összegek törvény szerint az 1874. 
évi 153 milliós államkölcsön törlesztésére fordíttatnak. 


