
módozat szükséges közigazgatási uton biráltassanak el, s csak 
a megállapitandott összegnél nagyobb értékű, tehát gyérebb, 
de behatóbb tárgyalást is igénylő károsítások tartozzanak a 
rendes bíróságok elé. Hogy a gyakorlatban mily összegig 
mennek a károsítások, erről a belügy-, pénzügy- és cultus-
ministeriumok statistikai adatokat fognak az igazságügyminis-
teriumnak szolgáltatni. Minthogy az elkövetett kár értékén 
kivül még azzal egyenlő összegű bírság is fizetendő, ugy 
hisszük, hogy 50 és illetőleg 100 frt is lehetne azon összeg, 
melynek erejéig a káresetek közigazgatási uton lennének tár
gyalandók. 

Ha az illetők az ujabb munkálatokkal elkészültek, az 
enquéte ismét összeülend, a mi valószínűen július első felében 
lesz, minek eredményéről t. olvasóinkat szintén tudósítani 
fogjnk. CB. ) 

A beszterczebányai m. k. gőzfürész. 
Miként lapunk t. olvasóinak annak idejében jelentettük 

volt, a beszterczebányai m. kir. jószágigazgatóság kerületében 
lévő Garam-menti kincstári erdők fatermésének egyik részét, 
13 pagonyból évenként 1 0 4 . 2 0 0 köbméter, vagy kerekszám
ban 3 , 3 0 0 . 0 0 0 köblábat 1875-ben a magyar-oszrák fakeres-
kedők egyik legjelentékenyebb czégje Popper Lipót 10 évre 
vásárolta meg ; a szerződés megkötése alkalmával kikötvén 
egyszersmind azt is, hogy a kincstár saját költségén Beszter-
czebányán egy 5 vagy 6 keretes gőzfürészt építsen a szük
séges melléképületekkel, gondnoki, ellenőri és 6 munkás család 
elhelyezésére szolgáló épületekkel ellátva. 

Ezen gőzfürész felépítése a mult évben megtörtént s 
miként a pénzügyminister ur által a felhasznált költségnek pót-
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hitel utján való fedezhetése végett az országgyűlés elé ter
jesztett és a folyó évi junius-hó 25-én megtartott országgyű
lésben elfogadott törvényjavaslatból, ma már törvényből, tudjuk 
a 6 keretes fürész és melléképületei összesen 185.372 frtba 
kerültek. 

Az építésre előirányozva volt 174 .107 frt, a költségvetés 
ellenében tehát túllépés történt 11 .264 frttal. Az előirányzott 
összegben a melléképületek és munkás lakokra felvett költség 
17 .877 frtra volt számítva. Minthogy e fürész a hasonló 
építkezésekre rendes viszonyok közt forditott költségekhez 
képest aránylag magasabb árban került, nem véljük felesle
gesnek felemlíteni, hogy a kiadott 185 .372 írtból 10 .000 frt 
adatott ki az épület helyének és az ezzel kapcsolatos raktári 
teleknek Beszterczebánya városától való megvásárlására, hogy 
az épités folyama alatt a gépek felállítása után árviz jött 
az alapmunkákra, s erre fagy, mi a gépek leszedését és a 
kőfal egy részének lebontását okozta, a mi közel 7000 
frtnyi költséget vont maga u tán ; hogy a fürészt a magyar 
államvasuttal összekötő mellékvágány és a vasúti kocsik meg
fordítására szolgáló forgó korong 5400 frtba kerültek, hogy 
a fürész alapzatával a 3-ik öl mélységbe is le kellett menni, s 
hogy az épület és gépezet ugy vannak szerkesztve, hogy szük
ség esetén legalább 4 keret még bizvást felállítható és hajtható. 

A gépezeteket egy évi szavatosság mellett a budapesti 
m. kir. államgépgyár szállította, s megjegyzendő, hogy e fürész 
építése által az iparos munkálatok egyik legnehezebb idejében 
az államgépgyár iskolázott munkásai, a róniczi és brezovai 
m. kir. vasgyárak és Beszterczebánya város munkásai kaptak 
keresetet, s hogy az összes költségek itthon az országban 
maradtak. 

Ezen fürész kiépítése által a kezdetben megjelelt fameny-
nyiség feldolgozására Popper fakereskedő az ezen kivül kibe-



relt a zsarnóczai és predajnai két-két keretes gőzfürészekkel 
együtt 10 gőzfürész keretet bir, melyekért a kincstárnak 
évenként 10 .000 frt bért fizet, s az egyes fürészeket saját 
költségén tartozik jó karban tartani és a szerződési idő letelte 
után a kincstárnak teljesen üzletképes állapotban visszaadni. 

Figyelmeztetés a párisi kiállítás ügyében. 
A párisi kiállításban való résztvételt illető nézetünknek 

lapunk f. évi V-ik füzetében kifejezést adván, jelen alkalom
mal csak arra szorítkozunk, hogy erdőbirtokosainkat és erdő
gazdáinkat sürgősen figyelmeztessük, hogy a folyó julius-hó 
15-ig meghosszabbított bejelentési határidő napjáig a kiállítani 
szándékozók bejelentéseiket teljesítsék. A szükséges bejelentési 
ivek akár az illető vidéki kiállítási bizottság székhelyén, akár 
az országos központi kiállítási bizottságnál, vagy az Országos 
Erdészeti-Egyesületnél Budapesten szerezhetők meg , mely 
helyek egyikére aztán a bejelentések is intézendők. 

Meg lévén győződve arról, hogy Magyarország fakeres-
kedelmének, valamint ezzel karöltve fejlődhető erdőgazdaságá
nak érdekei, ugy nemzetgazdászati, mint magán szempontból 
egyiránt kívánatossá teszik, hogy a kiállításban export képes 
erdőterményeinkkel résztvegyünk: mulaszthatlan kötelességnek 
ismertük az érdekeltek figyelmét, utalva e tárgyban már ki
adott közleményünkre, a kiállításban való résztvételre ismét 
felhívni, ez úttal is melegen ajánlván, hogy a kinálkozó és 
elérhető előnyökre alapos kilátást nyújtó alkalmat okszerűen 
felhasználni el ne mulaszszák. \73edo Albert. 
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