mindama tényezőket, melyekre minden adatgyűjtő a leg
nagyobb pontosság, lelkiismeretesség és körültekintéssel
kiterjeszkedjék.
Nagyobb gondot csak ezeknek az összegyüjtendö
adatoknak s azok minőségének megállapítása, azután a
gyűjtött adatok kiválogatása, osztályozása és helyes feldol
gozása okozna. De ez által legalább főbb fanemeink éle
tének tenyészeti és tenyésztési szempontból egyik legérde
kesebb és legfontosabb szakát világitanók meg a mai
viszonyokhoz méltóan; a minek növényélettani jelentőségén
kivül szigorúan gyakorlati értéke is megvolna.
Részemről igen óhajtanám, hogy ezen kérdéshez más
is hozzászólana; a felvetett eszme nem uj, de uj lenne
annak általános felkarolása és, ugy lehet, az egész ország
területére kiterjesztett megvalósítása.
Az erdészeti kisérlet-ügy szervezésével nagyon közel
rokon az a kérdés, s ha valaki jó tanácsaival s tapasztalt körül
tekintésével kijelölné a közösen követendő utat, melyen
a kérdés gyakorlati megoldása felé haladni lehetne: azt
hiszem, velem együtt számosan felajánlanák jóakaratukat,
hogy szakunk érdekében az egy-egy munkásra csekély
részül kijutó, de összevéve nagy eredményeket igérö
munkát szívesen elvégezzük.

Az államerdészet 1894. évi költségvetése.
A alábbiakban közöljük a kincstári érdökre, az állami
kezelésbe átvett városi, községi és közbirtokossági erdőkre,
az erdők állami felügyel étére, az országos erdei alapra és
erdővásárlási alapra vonatkozó 1894. évi költségvetést az
indokolással együtt.

Á l l a m i e r d ő k
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Az állami erdőknél az 1894-ik évre előirányzott

rendes

kiadások és bevételek összehasonlítva az 1893. évi költség
vetés

tételeivel,

a

következő

táblázatban

sommásan

rovatonkint vannak kimutatva.
1894.
Kiadások

|

1893.

évi előirányzat

1894. évre
tehát
több

f
Kezelési

kiadások.

Személyi járandóságok
_
- Iroda- és szolgatartási átalányok
Egyéb irodai költségek . . .
Lótartási és utazási átalányok
Egyéb utazási költségek
Kezelési é p ü l e t e k fentartása
Jutalmak és segélyek ... ... . . . . . . Egyéb előre nem látható költségek _.
Perköltségek
...
Összeg

843.992;
13.743|
27.311
96.730
95.300
63.547
12.010
19.780
5.380

7.958
18
72

1,186.919 1,177.793

9.126

851.950
13.761
27.383
96.730
96.300
63.205
12.440
19.730
5.420

1.000
430
40

Közterhek:
Adó és egyéb közköltségek
Egyházi és jótékony czélok
Összeg
Üzleti
11
12!
13
14Í
15|
161
17
18
19
20
21

577-935
67-607

565.075
72.528

12.860

645-542

637.603

T939

költségek:

65.647! 7.270
72. 917
Erdőrendezés és felmérés... ... ... ...
Tüzifa-vágatás és szállítás
_. 1,073. 500,1 ,002.025 72.475
771 798 794.334
Épület- és müszerfa-vágatás és szállítás
266. 5891 235.182J 31.407
Fagyártmányok előállítása
137 081! 143.600!
Faszén termelése és szállítása
201. 6621 199.256 2.406
Erdőművelés
. . . . . . . . . . . . ... ... —
27.533;
927
28, 4601
Mellékhaszonvételek
. . . . . . ... . . . ...
248, 741 264.266|
Üzleti épületek és szállítási eszközök
87.317 6.133
93 450|
Anyagok és termények vásárlása ...
24.323
23 609
Leltári tárgyak beszerzése . . .
37.720! 1.876
39. 596
Egyéb előre nem látható költségek.__
1

Összeg 2,957.403 2,881.203 76~200|
Kiadások összege '4,789.864 4,696.5991 93.265

és

1894.
Kiadások

1893.

évi előirányzat

1894. évre
tehát
több

keve
sebb

Átvitel 4,789.864 4,696.599 93.265
Állami kezelés alá át vett községi erdők
Volt naszódvidéki községi erdők

181.888
55.777

134.244 47.644
55.667
110

Összesen 5,027.529 4,886.510 141.019
24 Az állami erdészet, adófelügyelöjségek
és erdőőri szakiskolánál alkalmazás
ban lévő liszli személyzet fizetései
nek szabályozására

57.000

57.000

Főösszeg 5,084.529 4,886.510! 198.019
B e v é t e l e k .
Föhasználat:
a) tűzifa _
b) épület- és müszerfa
c) fagyártmáuy . . . . . .
d) faszén _.
Mellékhaszonvételek . . .
Anyagok és termények
Leltári tárgyak . . . _.
Téritmények..
Egyéb bevételek
Perköltségek... . . .

— — — — 2,172 807^2 047.(140 125.767
. . . . . . _._ . . . 3,879 339 3 820.137! 59.202'
381 533 339.193 42.340!
...
37.258
292 446 329.704
11.212
638 .399 649.611:
...
44.660
2.850
41 .810
...
1.3591 2.235'
3.594
470
1.242
I 772
151 835 148.789
4.900! 3.046
4 740
...

Bevételek összege

1

Állami kezelés alá átvett községi erdők
Volt naszódvidéki községi erdők
Főösszeg 7,788.638 7,576.546 212.092

Ezen

részletezés

szerint

—

az állami erdők 1894. évi

összes bevétele
rendes kiadásai összege
s a várható tiszta jövedelem

7,788.638 frt,
5,084.529 .,
2,704.109 frt.

Összehasonlítva az 1894. évi előirányzatot az 1893.
évivel, kitűnik, hogy az 1894-ik évben
a remélhető bevétel
212.092 frttal
a rendes kiadás pedig
198.019

nagyobb, és ehhez képest a tiszta j ö v e 
delem
14.073 frttal
kedvezőbb.
A kiadások és bevételek egyes rovatain mutatkozó
eltérések indokolásául a következőket terjesztem e l ő :

Kiadás. 2. czim.

Kezelési
1—8

kiadások.
a)

rovat.

A kezelési költségek összes rovatain együttvéve mutat
kozik 9.126 frtnyi többszükséglet, és pedig főleg azért,
mert
a ..szemelni járandóságok"
rovatába
a
központi
igazgatás erdészeti személyzetének 2 3 . 1 0 0 frtnyi járandó
ságai itt vétettek fel, még pedig az 1893. évi IV-ik t.-cz.
értelmében járó 2.700 frt fizetési többlettel és a 408 frtnyi
2°/ intercalare figyelmen kivül hagyásával. Ez azonban
tárczám költségvetésének végeredményére befolyással n e m
lesz, mert ugyanily összeg a központi igazgatás „személyi
járandóságok'' rovatán meg fog takaríttatni.
0

Ugyancsak a „személyi járandóságok"
rovatán
emel
kedett a szükséglet 4.850 frttal, azon okból, mert az
erdöszámvevöség fizetései az 1893. évi IV. t.-cz. alapján
szabályoztatván, ennyivel emelkedtek.
Az ••egyéb utazási költségek" rovata alatt 1893-ra
előirányzott összeg a tényleges szükségletnek n e m felel
vén meg, azt, tekintettel az erdöüzemnél folyton sza
porodó ténykedésekre, 1.000 frttal kellett emelnem.
Közterhek.

9—10.
let,

rovat.

Az „adó és közterhek" rovatán emelkedett a szükség
a megyei, községi pőtadók szaporodása s a mind-

inkább nagyobb összegre emelkedő ú t a d ó következtében
12.860 forinttal, mig ellenben az „egyházi és jótékony
czélok" czimü rovat allatt 4.921 frttal kevesebb volt elő
irányozható.
Üzleti

költségek.

11—21.

rovat,

11. Erclőrendezés és felmérés. Az 1894-ik évre 7.270
forinttal kellett többet előirányozni, mert egyrészt eddig
elé a tényleges szükségletnél kisebb összegek engedélyez
tetvén, egyes munkálatok visszamaradtak; másrészt pedig,
mert nagyobb mértékű üzemtervi átvizsgálásoknak is meg
kell történniök, melyek az erdőtörvény határozatai folytán
nemcsak el nem kerülhetők, de el sem halaszthatók.
12. Tűzifa vágatás és szállítás. Ezen rovat alatt
71.475 frttal kellett többet előirányoznom, mert az üzem
tervek szerint kihasználható tűzifa oly helyeken is, a
hol az eddig értékesithetö vagy egyáltalában nem volt
vagy csak kisebb mennyiségben, az értékesítés iparválla
latok keletkezése és az államvasutaknak több tűzifával
váló ellátása következtében, nagyobb lendületet nyert. Igy
csak az u n g v á r i uradalomban egy újból létesítendő faeczetgyár részére évi 55.000 ürméter tűzifa szerződésileg
biztosíttatott, mely anyagot a kincstár köteles nemcsak
termelni, hanem a gyárhoz szállítani is, mi ürméterenkint
mintegy 1 frt 10 krba kerül. Továbbá az ungvölgyi vasút
kiépitése következtében ugyanezen kerületből 20—30.000
ürméter tűzifa az államvasutak részére lesz termelendő és
szállítandó.
Minthogy továbbá a jövő 1895-ik évre szükséges
nagyobb tüzifa-készletek előállításáról már 1894-ben kell
gondoskodni, ha a jövedelmet tetemesen leszállítani nem

akarjuk, majdnem minden erdöhatóság kerületében nagyobb
készlet beszerzéséről kell gondoskodnom.
Végül a munka- és fuvarbérek, valamint egyéb szállí
tási költségek annak következtében, mivel a vágások
mindinkább a völgyek mélyébe esnek — természetszerű
leg emelkednek.
Mindezeknél fogva s mivel a költségvetésbe felvett
szükségleti összeg az erdöhatóságok részéről indítványozott
összegeknél jóval alacsonyabbra, de a legszükségesebbre
leszoríttatott, a felvett összeg az 1895-iki jövedelem nagyon
is érzékeny megcsonkítása nélkül nem szállítható le.
13. Épületi- és műszerfa vdgatás és szállítás. Az
üzemtervek alapján kihasználásra kerülő vágásterülete
ken levő összes haszonfa értékesítése vétetett ugyan
tervbe, de a jövő évre kihasználható mennyiség valamivel
kisebb, és igy az eddigi tényleges eredmény szerinti költ
ségek számbavétele mellett, az 1803-ik évi előirányzat
hoz képest, 22.536 forintnyi összeggel k e v e s e b b volt
előirányozható.
14. Fagyártmányok
előállítása. Az ungvölgyi vasút
kiépülésére és üzembe hozatalára
már most bizton
lehet számítani, ezért a jövő évben az államvasutaknak
szerződésileg szállítandó teljes, és pedig tetemes mennyi
ségű bükktalpfa termelése és kiszállítása költségeiről ok
vetlenül gondoskodnom kellett, minek következtében ezen
rovat alatt az 1893. előirányzathoz képest, 31.407 frttal
irányoztam többet elő, aránylag azonban a bevételek meg
felelő rovata is emelkedik.
15. Faszén termelése és szállítása. Tekintettel azon
körülményre, hogy a vajdahunyadi
kincstári
vasgyár
faszén szükségletének jelentékeny részét a szászsebesi
erdöhivatal vágásterületein termelt szénfából — maga fonja

termelni, az ezen
volt leszállítható.

rovat alatti szükséglet

6.519 forinttal

16. Erdőmüvelés. Nagyobb területű vágások mester
séges felújítása, uj csemetekertek létesítése és hézagos
régebbi felújítások kijavítása miatt, az 1894-ik évre 2.406 frt
tal irányoztam többet elő.
17. Mellékhaszonvételek. A mész- és téglaégetési üzlet
nek némi emelkedése következtében 927 frttal nagyobb
szükséglet keletkezett.
18. Üzleti épületek és szállítási eszközök. Minthogy
egyes nagyobb fontosságú szállítási berendezés részint
a mult, részint a folyó évben létesült, lehetségessé
vált az ezen rovat alá tartozó költségeket 15.525 frttal
kisebb összegben előirányozni.
19. Anyagok és termények vásárlása.
A tényleges
szükségletnek magasabb árak melletti vásárlása 6.133
forintnyi előrelátható többlet felvételét tette szükségessé.
20. Leltári
tárgyak
heszzrzése. Minthogy csak az
elkerülhetlen szükséglet beszerzése engedtetik meg, lehet
ségessé vált 714 forinttal kevesebbet előirányozni, mint
a folyó évre.
21. Egyéb
előre nem látott költségek.
A helyenkint elégtelen altiszti személyzet időleges kisegitése czél
jából nagyobb számban szükségessé való vágás-örök,
továbbá az elemi csapások következtében keletkező kiadá
sok tapasztalat szerinti emelkedése miatt, ezen a rova
ton 1.876 forintnyi többletet kellett az előirányzatba fel
venni.
22. Állami kezelés alá vett községi erilök. Ezen rovat
alatt az 1893. évvel szemben 47.644 lorinttal nagyobb
kiadás vétetett fel az előirányzatba, mert az 1893-iki
előirányzat megállapítása óta a Brassó vármegyei h é t -

f a l u s i , a S z o In o k - D o b o k a vármegyei, a S z e p e s
vármegyei, a B o r s o d vármegyei, a T r e n c s é n vár
megyei és V e r s e c z törvényhatósági joggal felruházott
városi erdők vétettek állami kezelésbe, melyek kezelésére
29 erdötiszt és gyakornok szükséges, kiknek járandóságai
ról elöirányzatilag g o n d o s k o d n o m kell.
Az állami kezelésbe vett erdők kezeléséhez megkíván
tató 1894-iki szükséglet tesz
. . . .
181.883 frtot,
az érdekelt erdőtulajdonosok megtérítenek
az államnak
105.888 frtot,
mutatkozik
10.000 frtnyi
több kiadás.
Ezen többkiadást az államnak azon okból kell elvál
lalnia, mert egyes vármegyékben, hol a községi erdők
kezelését a törvényhatóságok kérelmére, fontos közgazda
sági tekintetekből, az állam vette át, a községek, volt úr
béresek stb. oly szegények, hogy kezelési átalány fejében
azt az összeget megtéríteni nem képesek, a melyből a
tényleg felmerülő rendes kezelési költséget — a legtakaré
kosabb eljárás mellett is fedezni lehetne.
Ezenkívül fenforog még egy más kényszerítő körül
mény is, az t. i., hogy a községek a birtokállapotok ren
dezésével és a gazdasági tervek elkészítésével kapcsolatos,
halasztást n e m türö munkálatok költségeit nem akkor és
n e m oly részletekben fizetik meg, mikor azok tényleg
felmerülnek, hanem a rendes kezelési költségekkel együtt,
többnyire 20 évre terjedő egész szerződési időtartam alatt,
holott a szóban forgó munkálatokat az erdőállomány biz
tosítása és az okszerű gazdaság lehetővé tétele czéljából,
d e az erdőtörvény erre vonatkozó rendelkezéseihez képest
is, a lehető legrövidebb idő alatt be kell fejezni. A birtok
rendezési és üzemtervi munkálatok költségeit tehát az

államerdészetnek részben előlegezni kell és a kimutatott
többkiadást részben ez idézi elő.
23. Volt naszódvidéki községi erdők. A 110 forintnyi
kiadási többlet az előirányzatba felveendő volt, mert
az állami erdöszámvevöségek fizetésének törvényszerű
rendezése következtében az ezen erdőket kezelő besz
terczei erdöigazgatóságnál alkalmazott egy számtiszt fize
tése 100 frttal, lakpénze 10 frttal felemeltetett, ez azonban
megfelelő összegű bevételben találja fedezetét.
24. Az állami erdötisztek fizetésének szabályozása
czimén, miután az 1893. évi IV-ik t.-cz. ezekre ki nem
terjed, 1894-re 57.000 frtnyi átalányösszeget kérek. Ezt
az összeget a költségvetési törvény életbe lépte után, sze
mélyi járandóságok czimén, a kincstári erdők, továbbá az
állami kezelésbe átvett községi erdők kezelésénél, a kir.
erdöfelügyelöségeknél és az erdööri szakiskoláknál alkal
mazott állami erdötisztek közt, a szükség és méltányosság
elvei szerint fogom felosztani.
Bevétel.

1—8.

rovat.

1. a) Tűzifa eladás. Ezen rovat alatt 1894-re 125.767
forinttal nagyobb bevétel volt előirányozható, mert ung
vári uradalomban az ungvölgyi vasút kiépitése követ
keztében jelentékenyen fog a tűzifa értékesítése emelkedni,
mert továbbá Szászsebesen a vajdahunyadi vasgyár két
erdögondnokság szénfakészletét veszi meg, melyet maga
fog szenesittetni, továbbá a lugosi és apatini kerületekben
nagyobb vágásterületek kiirtása és telepitési czélokra való
felhasználása terveztetvén, nagyobb tüzifamennyiség lesz
értékesíthető. Egyébiránt a tűzifának emelkedő kereslete is
fokozza a bevételt.

b) Épület- és műszerfa. Egyes értékesebb faanyagot
tartalmazó vágások kihasználása, valamint az áraknak
bizton remélhető emelkedése, végül a lugosi kerület
ben irtás alá bocsátandó nagyobb terjedelmű erdőterületen
levő haszonfának értékesitése tették indokolttá, hogy az
ezen rovat alatti bevétel 59.202 frttal magasabb összegben
előirányoztassék.
c) Fagyártmányok.
Az i mg völgyi vasút
kiépitése
következtében az ungvári uradalomból az államvasutak
részére oly mennyiségű bükktalpfa fog szállíttatni, hogy az
1893. évhez képest 42.340 frttal magasabb bevétel bizton
várható.
cl) Fa-szén. Ezen rovaton a bevétel azért csökken
37.25S írttal, mert a vajdahunyadi vasgyár a szászsebesi
erdöhivatal egy jelentékeny részében, mint \.a) alatt már
emtittetett, nem szenet, hanem fát vásárol, melyből a vas
gyár fog szenet égetni.
2.

Mellékhaszonvételek.
Bérletileg
kezelt
nagyobb
erdei tisztásoknak fekozatos és nagyobb mértékű fel
újítása következtében 1 1 . 2 1 2 frttal kevesebbet irányoztam elő.
3. Anyagok és termények. Az 1894-re 2.850 frttal
kisebb bevétel vétetett fel, mert előreláthatólag kisebb
anyagmennyiség fog értékesítés alá kerülni.
4. Leltári tárgyak.
A valószínűségnek megfelelően
2.235 frtnyi bevételi többlet vétetett fel.
5. Téritmények.
Az előrelátható körülményekre való
tekintettel 772 frttal kevesebbet kellett előirányozni.
6. Egyéb bevételek. A múltban elért eredmények
szerint 1894-re 3.046 frttal több volt előirányozható, mint
1893-ra.
7. Perköltségek. A tényleges eredményt zsinórmértékül
véve, 160 frttal kevesebb bevétel irányoztató elő.
ERDÉSZETI
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8. Állami kezdésbe átvett községi erdők. A 31.044 frttal
nagyobb bevétel a legújabban állami kezelésbe átvett köz
ségi erdők után várható.
9. Volt naszódvidéki községi erdők. A beszterczei
erdöigazgatósági számtiszt járandóságai az
1893. évi
IV. t.-cz. alapján szabályoztatván, a mint már emii
tettem, 110 frttal felemeltettek; az ezen rovaton felvett
bevételi többlet tehát ezen összeg megtérítéséből ered.
E r d ő fe 1 ü(íj előségek .
Kiadás. 3. czim.

Az erdöfelügyelöségek előirányzatába, az 1893. évre
megállapított költségvetéstől eltéröleg, 1.858 frttal nagyobb
kiadást vettem fel, mert a központi erdöfelügyelöi tiszt
viselők illetményeinek a központi igazgatás előirányzatából
történt kihasitása és a 2 % intercalare figyelmen kivül
hagyása folytán és az 1893. évi IV. t.-cz. értelmében a
fizetések rovatán 504 frt, a lakpénzek rovatán 1.654 frt,
továbbá a vadászfelügyelöi állomásnak a halászati felügyelői
állomással egyezöleg a VIII. fizetési osztályba történt soro
zása következtében, a fizetésrovaton 200 frt, a lakpénz
rovaton 200 frt, vagyis összesen 2.558 frt több kiadás,
ellenben a jutalmak és segélyek rovatán a tisztviselők illet
ményeinek szabályozása folytán 700 frttal kevesebb kiadás
volt elöirányzandó.
Országos e r d e i a l a p .
Kiadás. 4. czim.

Az országos erdei alap 1894. évi előirányzata az
1 893. évre megállapított költségvetéstől semmiben sem tér
el s az eddig is fennállott és jövőre is niellözhetlen tény
leges szükségesség szerint lett előirányozva.

Jelentés

az e r d ő v á s á r l á s i

alap

állapotáról.

Az 1884. évi XXVI. törv.-cz. 1. §-a rendelkezése
szerint „ A z erdöértékesitésröl és vételről a földmivelésügyi
m. kir, minister évenkint a költségvetés indokolásában
jelentést tesz."
Az idézett törvény ezen rendelkezéséhez képest, tehát
az úrbéri rendezés következtében, avagy törvényhozási
engedély alapján eladott állami erdők faállományáért be
folyt pénzről és ennek felhasználásáról az 1892. évre a
következő jelentést tehetem:
Bevétel.
,

Az 1891. év végéig eladott erdők területe tesz 3 2 . 6 5 6 9 9
kat. holdat.
Az 1891. évi pénzmaradvány álla51.159 frt 88 kr.
déka
Az 1891. évi takarékbetét álladéka 273.000 „
„ 1891. „ bevételi hátralék álla357.279 „ 89V
déka
2

Az 1891. évi vasúti törzsrészv.
álladéka
Az 1891. év végén összes cse
lekvő vagyon álladéka . .

227.600
1

909.039 frt 7 7 akr. volt.

Az 1892. évi bevételek pedig a következők:
1. A brassói bánya- és kohó-részv.társaságnak eladott 3*83 holdnyi
erdörész faállományának vételára
2. Vasúti törzsrészvények utáni osztalék
Áttétel

388 frt 81

kr.

1.560 „ •
1.948 frt 81

ki\

Átvitel
3. A gödöllői erdöhivatal kerületében
eladandó
„Langenthal"
nevü
erdörész faállományának vételára
4. Az Alsö-Róna község határában el
adott 28'95 holdnyi erdőterület
faállományának vételára . . .
5. A gazdászatnak átadott bogojevai
902*7 holdnyi erdő faállományá
nak vételára
6. Vételárhátralékok utáni kamatok
7. Az alap tulajdonát képező takarék
betét után kamatok . . . .
8. A takarékbetétből a kiadások fede
zésére felvett összeg . . . .
9. Felek - Fogarasi vasúti törzsrész
vényekben 40.000 frt hozzájáru
lási hányad ellenében
. . .

1.948 frt 81

kr.

34.377 „ 89

„

584 „ 88

„

89.315 „ 89
867 ., 81

„
„

9.608 „ 54

„

84.523 „ —

„

40.000

„

—

1892. évben tehát eladatott 935.48
holdnyi erdő s a bevétel
. .
261.226 frt 82 kr.
Az 1892. év elején volt álladékkal
együtt 33.592*47 holdat tesz az
eladott erdők területe, az összes
bevétel pedig az 1892. év ele
jén volt álladékkal együtt 1892.
évvégén
1,170.266 frt 59V krt
tesz ki. (Ebből bevételi hátra
lékra: 318.412 frt 24 kr. és
takarékbetétek után kamatokra
15.652 frt + 9.608 frt 54 kr.
= 25.260 frt 54 kr., összesen
343.672 frt 78 kr. esik.)
2

Kiadás.

Az 1891. év végéig megszerzett bir
tokok területe 65.934-61 kat.
holdat tesz ki.
Az 1891. év végén a terhelő (kiadás)
hátralék volt

40.444 frt 81

Az 1892. évi kiadások a következeik.
1 . A gödöllői erdöhivatal kerületében
több féltől vásárolt 5;V 19 holdnyi
ingatlanok vételára
. . . .
15.944 frt 90
2. Sponer Andrástól megvásároltat
ván annak nagy-lomnitzi 832.66
holdas erdöbirtoka, az ezen bir
80.000
tokért járó vételár
. . . .
3. A kolozsvári erdöigazgatőságkerü
letében több féltől vásárolt 23.98
1.676 „ 14
holdnyi birtokok vételára
4. A tereseipataki erdőkben Móricz
Pál által létesitett tüzifa-csusztatók megváltási ára
5. Különféle költségek
. . . .
6. A tereseipataki farakodóra vezető
vasúti vágány építésére .
7. A taraczközi farakodóra vezető
vasúti vágány építésére .
8. Az un gvár-nagyb erezn ai
helyi
érdekű vasútra vonatkozó ter
vek megvételére és az előmun
kálati költségek megtérítésére .
A felek-fogarasi
helyi
érdekű
Áttétel

500
205

kr.

kr.

35

145 „ 30
2.484 „ 61

14.000
114.956 frt 30

kr.

Átvitel
vasút épitési költségeihez való
hozzájárulás fejében 40.000 frt
névértékű törzsrészvény ellenében
10. A gyümölcsözésre elhelyezett tö
kéből a folyó kiadásokra fel
használtatott
11 Téritményekre
Az 1892. évben megszerzett birto
kok területe 911 "83 hold, az
1892. évi kiadások összege.
Az 1892. év elején volt álladékkal
együtt: a megszerzett erdők te
rülete 66.846-44 hold: akiadá
sok főösszege

114.956 frt 30

kr.

40.000 „

84.523 „ 25 „ 23

239.504 frt 53

kr.

279.949 „ 34

(Ebből terhelő hátralék 30-625 frt
23 kr.)
Vagyoni
Összes bevétel
„
kiadás

állás 1892.

év vegén.
1,170.266 „ 59Vi „
279.949 .. 3 4 — , ,

Az összes tiszta vagyon 1892. év végén
és pedig:
1892. évi pénz
maradványban 121.192 frt 70Vi kr.
Takarékbetéteid). 188.477 „ „
Bevételi hátralé
kokban . . . 343.672 „ 78
„
Vasúti törzsrész
vényekben . . 267.600 ..
„
Levonva a kiadási hátralékot.

890.317 frt 25V«kr.

Maradt tiszta cselekvő vagyon

890.317 frt 25V kr.

920.942 , 48V „
2

30.625 .. 23

„
2

